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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
251/2016. (IX. 15.) határozatával Halász Dániel Jánost bízta meg az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: DISZ Kft.)
ügyvezetői feladatainak ellátásával 2016. október 1-től 2021. szeptember 30-ig.
A DISZ Kft.-t a Közgyűlés 2008. január 1-jén alapította, tudományos tevékenység, nevelés és
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint kulturális tevékenység végzése céljából.
A Közgyűlés a 128/2020. (X. 22.) határozatával úgy döntött, hogy a megyei jogú város által
kötelezően ellátandó közművelődési feladatokat 2021. január 1. napjától a DISZ Kft.-n
keresztül biztosítja és ezzel egyidejűleg a Társaság nevét DEMKI Debreceni Művelődési
Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra (a továbbiakban: DEMKI
Kft.) módosította.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 94. § (3) bekezdése értelmében az önkormányzati
fenntartású közművelődési intézmény vezetői feladatainak ellátására a munkáltatói
jogkör gyakorlója, azaz a Közgyűlés pályázatot ír ki, melynek részletes eljárási szabályait
miniszeri rendelet határozza meg.
A kulturális intézményben 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) 5. § (8) bekezdése értelmében az intézményvezetői
munkakörben történő foglalkoztatásnak vagy munkaviszonyának megszűnése előtt 90
nappal ki kell írni a pályázatot.
Tekintettel arra, hogy Halász Dániel János ügyvezető munkaviszonya 2021. szeptember 30.
napjával megszűnik, szükséges, hogy a Közgyűlés legkésőbb 2021. június 30. napjáig
pályázatot írjon ki a DEMKI Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére.
A pályázat az EMMI rendelet 5. § (7) bekezdése alapján legfeljebb 5 év határozott
időtartamra írható ki.
Az EMMI rendelet 5. § (2)-(3) bekezdése alapján a pályázati felhívást a kulturális intézmény
internetes oldalán (https://demki.hu), továbbá a fenntartó honlapján (https://debrecen.hu) közzé
kell tenni, a pályázat benyújtási határideje a pályázati felhívásnak a https://debrecen.hu oldalon
való közzétételétől számított 30 napnál rövidebb nem lehet. A pályázati felhívás
megjelenésének várható időpontja 2021. június 30.
Az EMMI rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a pályázati felhívásban meg kell jelölni:
- a betöltendő munkakör megnevezését és a munkakörbe tartozó lényeges feladatokat,
- a munkakör betöltésének feltételeit,
- a javadalmazásra, illetve annak megállapításának módjára vonatkozó információkat,
- a munkaviszony kezdő és befejező időpontját,
- a munkaviszony befejező időpontját követően – ha a munkáltatói jogkör gyakorlója ezt
a lehetőséget a pályázó számára biztosítja – a kulturális munkakörben határozatlan időre
történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét és annak feltételeit,
- a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
A Kultv. 94. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati fenntartású közművelődési

intézményben foglalkoztatott csak az lehet, aki cselekvőképes, büntetlen előéletű és nem áll
közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt, továbbá megfelel az EMMI rendeletben előírt képesítési és egyéb
feltételeknek.
Az EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a kulturális intézmény vezetője munkaköre
betöltésének feltétele a kulturális intézmény intézménytípusának megfelelően, az EMMI
rendelet 1. mellékletében meghatározott követelményeknek való megfelelés.
Az EMMI rendelet 1. mellékletének 9. pontja értelmében közművelődési intézmény
vezetésével az a személy bízható meg, aki
- rendelkezik
 felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel vagy
 nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,
- végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény
alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább 5 éves szakmai gyakorlatot
szerzett, és
- kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
Az EMMI rendelet 2. § 13. pontja szakirányú felsőfokú szakképzettségnek minősíti a kulturális
intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettséget, ugyanezen § 15. pontja
szakmai gyakorlatnak tekinti a kulturális intézmény alaptevékenységéhez igazodó
munkakörben eltöltött időt, továbbá ugyanezen § 1. pontja felsőfokú szakképesítésként ismeri
el a felsőoktatási szakképzésben szerzett, felsőfokú végzettséget nem tanúsító végzettséget és
szakképzettséget. A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények
és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet felsőfokú
közművelődési szakképzettségnek minősíti a felsőfokú oktatási intézményben szerzett
népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési
(és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor,
kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés
tanár szakképzettséget, továbbá ezzel egyenértékű, az Országos Képzési Jegyzékben
meghatározott, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális
menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés is.
Az EMMI rendelet 4. §-a értelmében önkormányzati fenntartású kulturális intézményben a
vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele az államháztartási és
vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a
vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést
elvégezni. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász
szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését
megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.
Az EMMI rendelet 7. § (1) bekezdése alapján az intézményvezető a munka törvénykönyve
szerinti vezető állású munkavállalónak minősül.
Az EMMI rendelet előírásain túl a pályázónak – tekintettel arra, hogy a DEMKI Kft. gazdasági
társasági formában működik – nyilatkoznia kell, hogy vele szemben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:22. §-ában felsorolt kizáró okok, és a Ptk.
3:115. §-ában felsorolt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
Az EMMI rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai
önéletrajzát, részletes szakmai és vezetési programját, továbbá a pályázati felhívásban
megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő igazolását.
A fentiek alapján a pályázónak a pályázathoz szükséges csatolnia:

-

-

-

-

-

szakmai önéletrajzát,
részletes szakmai és vezetési programját,
valamennyi végzettségét, szakképzettségét igazoló dokumentum, továbbá –
amennyiben van – az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás
képzést igazoló tanúsítvány másolatát,
kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység ismertetését,
szakmai gyakorlata igazolását,
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt arról, hogy büntetlen előéletű,
továbbá nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
nyilatkozatát, hogy a Munka Törvénykönyve 211. § (1)-(2) bekezdésében szereplő
összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját
(összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről, és annak feltételeiről a
munkáltató dönt),
nyilatkozatát a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítésének vállalásáról,
nyilatkozatát a Ptk 3:22. §-ában felsorolt kizáró okok, és a Ptk. 3:115. §-ában felsorolt
összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról,
amennyiben még nem végzett államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább
120 órás képzést, akkor nyilatkozatot annak vállalásáról, hogy a pályázó megbízását
követő két éven belül az EMMI rendelet 4. §-a szerinti tanfolyamot elvégzi, vagy ezen
kötelezettség alóli mentességét okirattal igazolja (jogász vagy közgazdász diploma
másolata),
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

Az EMMI rendelet 5. § (6) bekezdése alapján a pályázati eljárásban a munkáltatói jogkör
gyakorlójának biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez
szükséges tájékoztatást megkapják, és az intézményt megismerhessék. A pályázók a
Gazdálkodási Főosztálytól és a Kulturális Osztálytól minden szükséges információt
megkapnak.
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) hallgatja meg.
A bizottság tagjai között helyet kell kapnia:
- ha a kulturális intézményben működik üzemi tanács, annak egy képviselőjének,
- a kulturális intézmény fenntartója legalább egy képviselőjének, továbbá
- a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő
 országos szakmai szervezet egy képviselőjének vagy
 a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértőnek és
 a kulturális intézményben képviselettel bíró reprezentatív szakszervezet – ha van
ilyen – egy képviselőjének.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a DEMKI Kft.-ben nem működik üzemi tanács és
nincs az intézményben képviselettel bíró reprezentatív szakszervezet.
Az előzőekben leírtakra tekintettel javaslom a szakmai bizottság tagjainak:
- a fenntartó képviseletében dr. Puskás István alpolgármestert,

-

a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő országos szakmai szervezet
képviselőjeként
- Angyal Lászlót, a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatóság megyei igazgatóját,
- Kardos Ilonát, a Magyar Népművelők Egyesülete – Népművelők Hajdú-Bihar
Megyei Egyesülete elnökét.

Az EMMI rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a munkáltatói jogkör gyakorlója a
pályázatokról a szakmai bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő
lejártát követő 60 napon belül vagy a következő ülésen dönt. A pályázatok értékeléséről szóló
előterjesztés várhatóan 2021 szeptemberében kerülhet a Közgyűlés elé.
A Társaság felügyelőbizottsága az előterjesztést a Közgyűlés üléséig megtárgyalja, döntése a
Közgyűlés ülésén ismertetésre kerül.
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 1-2. §-a alapján a Kat tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga
gyakorolja.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni 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 41. § (7) bekezdése,
107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:22.§-a, 3:115. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) bekezdése, 3:112.
§ (1) bekezdése, 3:196. § (1) bekezdése, az 1997. évi CXL. törvény 94. § (1)-(3) bekezdése, a
39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése, 4-6. §-a, 7. § (1) bekezdése és 1. melléklete
alapján
1./ 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 D. János ügyvezető) ügyvezetői (intézményvezetői)
munkakörének betöltésére a melléklet szerint.
2./ Felkéri a szakmai bizottság tagjának
a) a fenntartó képviseletében Dr. Puskás István alpolgármestert,
b) a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő országos szakmai szervezet
képviselőjeként
ba) Angyal Lászlót, a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatóság megyei igazgatóját,
bb) Kardos Ilonát, a Magyar Népművelők Egyesülete – Népművelők HajdúBihar Megyei Egyesülete elnökét.
3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről
és a szakmai bizottsággal kapcsolatos feladatok ellátásáról.
Határidő:
azonnal
Felelős:
a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2021. június 15.

Dr. Papp László
polgármester

