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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
316/2017. (XII. 14.) határozatával pályázatot írt ki a Csokonai Színház (a továbbiakban:
Színház) vezetői (igazgatói) munkakörének betöltésére, mivel az intézmény igazgatójának,
Ráckevei Annának a munkaviszonya 2018. június 30. napjával megszűnik.
A pályázati felhívás 2017. december 28-án jelent meg a minisztérium honlapján
(www.kormany.hu), Debrecen Megyei Jogú Város honlapján (www.debrecen.hu), valamint
kifüggesztésre került az Új Városháza hirdetőtábláján is. A pályázat benyújtásának határideje
2018. február 9. napja volt.
A pályázati felhívásra a pályázat benyújtási határidejéig egy pályázat érkezett, melyet Gemza
László Péter a Színház művészeti vezetője nyújtott be.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény 40. § akként rendelkezik, hogy a vezető munkakör betöltésének
feltételeit és a feltételek alól adható felmentés szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.
A Színház vezetői (igazgatói) feladata ellátására a pályázati eljárást az előadó-művészeti
szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének
szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet)
foglaltaknak megfelelően kell lefolytatni.
A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a vezetői munkakör ellátásával
szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal, vagy legalább
hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlattal rendelkező személy
bízható meg.
A Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése, illetve (4) bekezdése meghatározza, hogy mi tekinthető
szakirányú felsőfokú végzettségnek, illetve szakmai gyakorlatnak. Szakirányú felsőfokú
végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény
alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy
közgazdász szakképzettség.
Szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet
alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő.
Vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy
magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban eltöltött idő.
A pályázónak a pályázathoz az alábbi iratokat kellett csatolnia:





részletes szakmai önéletrajzot és a szakmai gyakorlat igazolását,
a szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolatát azzal, hogy a pályázó a
végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles a munkaszerződés aláírásáig
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán bemutatni,
állami kitüntetések, díjak felsorolását és azok másolatait,








három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az Mt. 211. § (1)-(2) bekezdésben szereplő
összeférhetetlenség
személyével
kapcsolatban
fennáll-e,
megjelölve
az
összeférhetetlenség jellegét, formáját (az összeférhetetlenség fennállása esetén a
mentesítésről és annak feltételeiről a munkáltató dönt),
nyilatkozatot, hogy a pályázó, a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
az előzetes nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó sikeres pályázat esetén a
pályázata nyilvánosságra hozatalához hozzájárul-e,
nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
II.

Gemza Péter 1993-ban a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán szerzett diplomát, majd a Francia
Köztársaság Oktatási, Felsőoktatási és Kutatási Minisztérium Clermont Ferrand 2 Blaise Pascal
Egyetemén szerzett mesterdiplomát, a Tudományos, Technológiai, Egészségügyi és
Társadalomismereti kar, tevékenység-projekt-sport-egészségügy szakterületű Etnomuzikológia
és Táncantropológia szakirányon. A diplomát 2016. november 30-án állították ki.
A Csokonai Színházban 2010-2013-ig koreográfusként dolgozott, majd 2013. április 1-től
2016. február 23-ig igazgató-helyettes és művészeti vezető volt, 2016. február 24. óta művészeti
vezető.
A pályázó oktatói tevékenységet folytat, 2011-től 2015-ig a Kaposvári Egyetem Művészeti
Karán, 2017-től a Károli Gáspár Református Egyetemen tanárként dolgozik. Rendezőként,
koreográfusként és táncosként jelentős színházi munkákban vett és vesz részt. Művészeti
tevékenysége során kiterjedt kapcsolatrendszert épített ki. Rendszeresen dolgozott
Franciaországban, tanított és műhelymunkát vezetett amatőr és hivatásos táncosok számára.
Dolgozott iskoláskorú gyerekekkel, szociálisan hátrányos helyzetben lévő fiatalokkal és
elítéltekkel. Felsőfokú francia és középfokú angol nyelvtudással rendelkezik.
A pályázati anyag bontása során megállapítást nyert, hogy Gemza Péter pályázati anyaga
tartalmazta a pályázati felhívásban előírt dokumentumokat. A pályázó igazolta a Korm.
rendelet 8. § (6) bekezdésének megfelelő előadó-művészeti szervezetben szerzett legalább
ötéves szakmai gyakorlatot.
Álláspontom szerint a pályázó azonban nem rendelkezik a munkakör betöltéséhez a Korm.
rendelet 8. § (2) bekezdésében előírt szakirányú felsőfokú végzettséggel,
szakképzettséggel.
A pályázó becsatolta az Oktatási Hivatal az MEIK/704-2/2017. iktatószámú határozatát, mely
szerint a francia oktatási intézmény által kiállított oklevélben tanúsított végzettséget
magyarországi felsőoktatási intézményben megszerezhető mesterfokozat végzettségként ismeri
el. A határozat rendelkező része kitér arra is, hogy „a végzettség elismerése nem jelenti, vagy
helyettesíti valamely szakképzettség elismerését, nem mentesít továbbá valamely szakma
gyakorlásához jogszabályban előírt követelmények teljesítése alól”.
Az Oktatási Hivatal MEIK/415-2/2018. iktatószámú tájékoztatása szerint a hatályos
jogszabályok nem tartalmaznak „etnomuzikológia és táncantropológia” elnevezésű vagy az

említett szakképzettséghez vezető képzés tartalmával összevethető szakképzettséget, ezért a
szakképzettség magyarországi elismerésére nincs jogszabályi lehetőség.
A Korm. rendelet 8. § (6) bekezdése alapján a miniszter a kinevezési jogkör gyakorlójának
javaslatára a (2) bekezdésben meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség, szakképzettség
megszerzésének követelménye alól felmentést adhat, ha a felsőfokú végzettségű pályázó
rendelkezik előadó-művészeti szervezetben szerzett legalább ötéves vezetői gyakorlattal.
Gemza Péter felsőfokú végzettséggel és az előadó-művészeti szervezetben szerzett öt év vezetői
gyakorlattal rendelkezik, így a jogszabályban meghatározott felmentési feltételnek megfelel.
Erre tekintettel az emberi erőforrások minisztere a szakirányú felsőfokú végzettség,
szakképzettség megszerzésének követelménye alól a Közgyűlés javaslatára felmentést adhat.
Amennyiben úgy dönt a Tisztelt Közgyűlés, hogy javasolja az emberi erőforrások
miniszterének, Gemza Péter szakirányú végzettség és szakképzettség alóli felmentését, akkor a
miniszteri döntést követően újabb előterjesztést nyújtok be a Közgyűlés részére a Csokonai
Színház vezetői (igazgatói) munkakörének betöltésére vonatkozóan.
Gemza Péter pályázatát a munkáltatói jogkör gyakorlója által felkért szakmai bizottság 2018.
március 8-án megtárgyalta, és az alábbi szakmai véleményt fogadta el:
„A pályázó határozott és reális jövőképet rajzol a Csokonai Színház következő 5 évéről.
Művészeti koncepcióját a változó infrastruktúrális feltételekhez igazítja. Külön bontja a Színház
épületének felújítását megelőző, a felújítás és a felújított épületben való működés időszakát.
Pályázatából kitűnik, megfelelő ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy biztosítani tudja a
Színház ki-és visszaköltözését, illetve az átmeneti időszak működését.
Pályázatában kitér a város Kulturális Stratégiájában foglaltak megvalósítására, továbbá a
Debrecen Európa Kulturális Fővárosa Pályázatára is. Elképzelései jól illeszkednek a város
kulturális életét meghatározó e két dokumentumhoz.
Személye garancia arra, hogy folytassa a már megkezdett művészeti koncepciót és a sikeres
szakmai programokat.”
A szakmai bizottság 8 igennel, egyhangúlag támogatta Gemza Péter pályázatát.
Gemza Péter pályázata megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Humán Főosztályán és
Kulturális Osztályán (Új Városháza, Kálvin tér 11. szám I. em. 108-as és 118-as iroda).
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése és a 2008.
évi XCIX. törvény 40. §-a, a 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdése alapján
figyelemmel a 316/2017. (XII. 14.) határozatára
1./ a Csokonai Színház vezetői (igazgatói) munkakörének betöltésére irányuló pályázat
eredményes elbírálása érdekében javasolja az emberi erőforrások miniszterének, hogy –
tekintettel a szakmai bizottság egyhangú támogatására – Gemza László Péter pályázó részére a
vezetői (igazgatói) munkakör ellátásához szükséges szakirányú felsőfokú végzettség,
szakképzettség megszerzésének követelménye alól adjon felmentést, mivel rendelkezik
felsőfokú végzettséggel és előadó-művészeti szervezetben szerzett legalább 5 éves vezetői
gyakorlattal.
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Közgyűlés 1./ pontban foglalt javaslatát terjessze fel az
emberi erőforrások miniszteréhez.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a miniszter döntését követően a Csokonai Színház vezetői
(igazgatói) munkakörének betöltéséről szóló előterjesztést terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: miniszteri döntés megérkezést követően azonnal
Felelős: polgármester
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2018. március

Dr. Papp László
polgármester

