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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 14/2021.
(VI.24.) határozatával (a továbbiakban: Határozat) döntött arról, hogy pályázatot ír ki a DEMKI
Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 21., cégjegyzékszám: 09-09-014397, képviseli: Halász
Dániel János ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) ügyvezetői (intézményvezetői)
munkakörének betöltésére, tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi ügyvezetőjének, Halász
Dániel Jánosnak a határozott idejű ügyvezetői megbízatása 2021. szeptember 30. napján lejár.
Az ügyvezetői munkakör ellátására a pályázati eljárás a kulturális intézményekben
foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői
pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról
szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) rendelkezéseinek
figyelembevételével került lefolytatásra.
Az EMMI rendelet 5.§ (2)-(3) bekezdése alapján a pályázati felhívás 2021. június 30. napján
megjelent a Társaság internetes oldalán (https://demki.hu), valamint Debrecen Megyei Jogú
Város honlapján (www.debrecen.hu) is közzétételre került. A pályázat benyújtásának határideje
2021. augusztus 27. napja volt.
A pályázati felhívásra - a pályázat benyújtásának határidejéig – kettő pályázat érkezett.
Dr. Erdei Éva pályázati anyaga nem tartalmazta a pályázati felhívásban előírt valamennyi
dokumentumot. A pályázó szakképzettsége és szakmai gyakorlata nem felelt meg az EMMI
rendeletben, valamint a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek.
A fentiekre figyelemmel az EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a pályázó szakmai bizottság
előtti meghallgatására nem került sor.
Halász Dániel János pályázati anyagának bontása során megállapítást nyert, hogy pályázati
anyaga tartalmazza a pályázati felhívásban előírt valamennyi dokumentumot, valamint a pályázó
a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeknek maradéktalanul megfelel. A pályázat érvényes.
II.
Az EMMI rendelet 6. § (1) bekezdésének megfelelően az érvényes pályázatot benyújtó pályázót
a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül a Közgyűlés által létrehozott, a kulturális
intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottság (a
továbbiakban: szakmai bizottság) hallgatta meg:
-

-

a fenntartó képviseletében dr. Puskás István alpolgármester,
a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő országos szakmai szervezet
képviselőjeként Angyal László, a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
megyei igazgatója, valamint
Kardos Ilona, a Magyar Népművelők Egyesülete – Népművelők Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete
elnöke.
A pályázó szakmai bizottság általi meghallgatására 2021. szeptember 6. napján került sor. A
szakmai bizottság Halász Dániel János pályázatáról egyhangúlag az alábbi szakmai véleményt
fogadta el:

„Halász Dániel János a Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. jelenlegi
vezetője. A pályázat tartalmilag és formailag megfelel a pályázati kiírásnak. A pályázó felkészült,
sokrétű tapasztalattal rendelkezik. Vezetői programjában kitüntetett szerepet kap a
szervezetfejlesztés, a stabil, költséghatékony gazdálkodás, és a humánerőforrás fejlesztés. A
pályázó szóban részletesen kiegészítette a pályázatát, amely jól felépített, gyakorlatorientált,
lényegre törő és jól tükrözi a pályázó több éves szakmai tapasztalatát. Kiemelt figyelmet szentelt
az intézmény arculati megújulására és hangsúlyt fektet a kommunikációra és a marketing munkára
is. Pályázatában kiemeli a közművelődési alapszolgáltatások magasszintű biztosítását a városban,
az információszolgáltatás fejlesztését, a közösségfejlesztést, az együttműködések erősítését, a
kulturális turizmus fejlesztését, tartalmas, értékközpontú programok és rendezvények szervezését.
Célja, az intézmény szakmailag jól pozícionált jelenléte a város életében, ennek érdekében
hatékony együttműködések kialakítása a kulturális intézményrendszer többi szereplőjével, a
művelődő közösségekkel és nonprofit szervezetekkel, szakmai szervezetekkel és gazdasági
szereplőkkel. Az intézmény megújítása és a folyamatos megújulás, a változásokra és a kihívásokra
történő gyors válaszok prioritásként jelen vannak a programjában.
A pályázatában felvázolt program illeszkedik a város kulturális stratégiájához, és a Debrecen 2030
program terveihez.”
A szakmai bizottság egyhangúlag támogatta Halász Dániel János pályázatát.
Dr. Erdei Éva és Halász Dániel János pályázata, valamint a pályázati eljárás teljes iratanyaga
megtekinthető a Kulturális Osztályon (Új Városháza, Kálvin tér 11. szám I. em. 118-as iroda).
A Társaság felügyelőbizottsága a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalta, azt a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint az
ügyvéd az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi tevékenység
általa alkalmazott gyakorlója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott okiratot
jegyezheti ellen. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.
évi V. törvény 32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi
képviselet kötelező.
A Társaság alapító okirat módosításának tervezetét a jogi képviselő elkészítette, mely a határozati
javaslat mellékletét képezi.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint: „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről,
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti”.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm.
rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat
képviselő-testülete 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1.§- a
alapján
a Polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 39/2020. (X. 30.)
EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése, 4-6. §-a, 7. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapján, az 1997.
évi CXL. törvény 94. § (1)-(3) bekezdése alapján, a 2013. évi V. törvény 3: 21. § (3) bekezdése,
3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) bekezdése, 3:112. § (1) bekezdése, 3:188. § (2) bekezdése,
3:196. § (1) bekezdése, valamint a 24/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b)
pontja alapján,
1./ érvénytelennek nyilvánítja Dr. Erdei Éva által a DEMKI Debreceni Művelődési Központ és
Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére benyújtott pályázatát,
tekintettel arra, hogy az nem felel meg a pályázati feltételeknek.
2./A Társaság egyedüli tagjaként megválasztja a Társaság ügyvezetőjének 2021. október 1.
napjától 2026. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra Halász Dániel Jánost azzal,
hogy tevékenységét munkaviszonyban látja el, bruttó 750.000,-Ft személyi alapbér megállapítása
mellett.
3./ A 2./ pontban foglalt döntésre tekintettel elfogadja a Társaság Alapító Okiratának módosítását
a melléklet szerint.
4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről a Társaság ügyvezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
5./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről Dr. Erdei Évát
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Humán Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2021. szeptember 23.

Dr. Papp László
polgármester

