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Tisztelt Bizottság!
A Kulturális Bizottság 18/2018. (III. 26.) KB határozatával hagyta jóvá a Csokonai Színház (a
továbbiakban: Színház) Szervezeti és Működési Szabályzatát.
2018. július 1. napjától a Csokonai Színház korábbi művészeti vezetője látja el az igazgatói
feladatokat. Gemza Péter igazgató úr változásokat szeretne a Színház szervezeti
struktúrájában, mely maga után vonja a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban:
Szabályzat) módosítását.
A hatályos SzMSz-hez képest az alábbi főbb módosítások történtek a határozati javaslat
mellékletét képező új SzMSz-ben:
 Megszűnik a művészeti vezető, mint magasabb vezetői beosztás. A művészeti vezető
által ellátott feladatokat megosztották az igazgató, a produkciós vezető és a művészeti
főtitkár között.
 Új magasabb vezetői beosztásként jelenik meg a produkciós vezető, aki azon túl, hogy
az igazgatót - annak távolléte vagy akadályoztatása esetén - helyettesíti, egyben az
igazgatási-szervezési egység vezetője is.
 Az igazgatási-szervezési egységen belül megjelenik egy új vezetői beosztás az
igazgatási-gazdasági koordinátor, mint az igazgatási egység vezetője.
 Új munkakörként jelenik meg a marketing- és reklámszervező, aki közvetlenül az
igazgató irányításával végzi a munkáját. Feladata a Színház alaptevékenységének
népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységek ellátása.
 Rögzítve lett a két művészi egység (prózai tagozat, opera tagozat) feladatellátása és
tagjai.
 Megjelenik az SzMSz-ben a dekoratőr munkakör, ami eddig is volt a Színházban, de
évek óta betöltetlen. Elsődleges feladata: a produkciókhoz kapcsolódó, fotó,
dokumentációs és információs anyagok esztétikus bemutatása, a Színház
alaptevékenységének népszerűsítésével kapcsolatos kiadványok, dokumentumok,
marketinganyagok vizuális megjelenésének gondozása.
 Pontosítva lett a Színház és a DIM közötti feladatmegosztás, a Színház képviselete, a
kiadmányozási jogkör gyakorlása és az aláírás rendje.
A fentiekben felsorolt módosítások – igazgató úr tájékoztatása alapján – az intézmény 2018.
évi költségvetését nem érintik.
Az SzMSz tartalmi elemeire vonatkozó főbb előírásokat az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) tartalmazza.
Az Áht. 10. § (5) bekezdése értelmében a költségvetési szerv szervezetét, feladatai ellátásának
részletes belső rendjét és módját szervezeti és működési szabályzat állapítja meg. Az Ávr.
13. § (1) és (5) bekezdése részletezi, hogy pontosan mit kell tartalmazni a szervezeti és
működési szabályzatnak.
Az Áht. 9. § b) pontja alapján a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyása az irányító szerv hatáskörébe tartozik.
A kulturális intézmények szervezeti és működési szabályzatának elfogadásával, illetve
jóváhagyásával kapcsolatos hatáskört Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. számú
melléklete 3. pont 3.1. alpontja alapján a Kulturális Bizottság gyakorolja.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Kulturális Bizottság
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontja és
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. pont 3.1. alpontja alapján
1./ hatályon kívül helyezi a Csokonai Színház 18/2018. (III. 26.) KB határozattal jóváhagyott
Szervezeti és Működési Szabályzatát, ezzel egyidejűleg jóváhagyja a Csokonai Színház
Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Kulturális Bizottság elnökét, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot
záradékkal lássa el.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Bizottság elnöke
3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy az intézmény vezetőjét a bizottság határozatáról
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2018. október 3.

Szentei Tamás
osztályvezető

