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JAVASLAT
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatói pályázatának kiírására

Tisztelt Közgyűlés!
Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (röviden: BKMH) igazgatója határozott
idejű vezetői megbízatása 2021. június 30-án lejár.
Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a
munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: a
Rendelet) 2. § (2) bekezdése értelmében a szakmai munka folytonossága érdekében a pályázatot
a munkáltatói jogkör gyakorlója legalább hat hónappal a határozott idejű jogviszony megszűnése
előtt hirdeti meg. A pályázat benyújtásának határideje a közzétételtől számított harminc nap.
A 6.§ (6) bekezdése szerint ha a pályázat eredménytelen, úgy legkésőbb az eredménytelenségről
szóló döntéstől számított hatvan napon belül újra ki kell írni a pályázatot.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: a Törvény) 39. § (1) értelmében – az ebben a törvényben
foglalt eltérésekkel – a leendő vezetővel a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra
vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni.
(2) A vezető feladatainak ellátására a munkáltatói jogkör gyakorlója pályázatot ír ki.
A Rendelet 4. § (1) alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatok véleményezésére
szakmai bizottságot kér fel, melynek tagjai:
a) az érintett, Emtv. 5/A. § (2) bekezdése szerinti előadó-művészeti bizottság(ok) négy,
b) a miniszter egy,
c) a munkavállalók és az előadó-művészeti szervezetnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban
foglalkoztatottak által egyszerű többséggel választott egy,
d) az előadó-művészeti szervezetnél a pályázati felhívás közzétételét megelőző hónap 1. napján
legnagyobb létszámú tagsággal rendelkező szakszervezet egy, továbbá
e) az előadó-művészeti szervezet fenntartójának két
képviselője.
A pályázat meghirdetésével egyidejűleg fel kell kérni a Színházművészeti Bizottságot, az emberi
erőforrások miniszterét, valamint az intézményi szakszervezetet és közalkalmazotti tanácsot, hogy
delegáljanak tagot a szakmai bizottságba. Az önkormányzatnak mint fenntartónak és a munkáltatói
jogkör gyakorlójának 2 személyt kell megjelölnie.
A Rendelet tartalmaz további előírásokat a pályázat kiírásáról:
5. § (1) A pályázatokat véleményező szakmai bizottság ülését a benyújtási határidőt követő
harminc napon belül szükséges megtartani. A bizottság véleményének megfogalmazásához a
tagok többségének jelenléte szükséges.
(2) A pályázatok véleményezése a pályázók személyes meghallgatását követően, pályázatonként
történik, a pályázat támogatottságára vonatkozó szavazás és összegző vélemény
megfogalmazása keretében.
(3) A szakmai bizottság több pályázatot is támogathat. Támogatottnak azt a pályázatot kell
tekinteni, amely a jelen levő bizottsági tagok többségének támogató szavazatát megkapta.
(4) A szakmai bizottság üléséről és a szavazás eredményéről írásbeli jegyzőkönyv készül,
amelynek melléklete a pályázatonként elkészített összegző vélemény, melyet a szavazás részletes
eredményével együtt ismertetni kell a döntéshozóval.
(5) Önkormányzati fenntartó esetén a szakmai bizottság képviselői a pályázatonként elkészített
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összegző véleményt és a szavazás részletes eredményét a fenntartónak a pályázatokat
véleményező illetékes önkormányzati bizottsági ülésén is ismertetik.
(6) A szakmai bizottság tagjai közreműködésükért díjazásban nem részesülnek, de igazolt utazási
költségeik megtérítésére jogosultak.
6. § (1) A munkakör betöltéséről − a szakmai bizottság véleményét is mérlegelve - a kinevezési
jogkör gyakorlója a szakmai bizottság ülését követő harminc napon belül, önkormányzati fenntartó
esetén a következő képviselő-testületi ülésén dönt.
(2) A nemzetiségi előadó-művészeti szervezet esetében a kinevezési jogkör gyakorlója − ha az
nem az érintett nemzetiségi önkormányzat − az érintett nemzetiségi önkormányzat egyetértésével
dönt.
(3) A döntést a szakmai bizottság pályázatonként elkészített összegző véleményével és a
szavazás részletes eredményével együtt a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
(4) A kinevezési jogkör gyakorlója a szakmai bizottság által nem támogatott pályázó kinevezésére
vonatkozó döntését köteles megindokolni, az indokolást a döntéssel egyidejűleg nyilvánosságra
kell hozni.
(5) A kinevezési jogkör gyakorlója a sikeres pályázat egy példányát a döntést követő 15 napon
belül megküldi az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági
és szolgáltatási feladatokra kormányrendeletben kijelölt szerv részére, mely szerv gondoskodik a
sikeres pályázat megismerhetőségéről, nyilvánosságának biztosításáról.
(6) Ha a pályázat eredménytelen, úgy legkésőbb az eredménytelenségről szóló döntéstől számított
hatvan napon belül újra ki kell írni a pályázatot.
(7) Eredménytelen pályázati eljárás esetén a fenntartó a korábbi vezetőt, vagy annak
akadályoztatása esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott, a 8. § szerinti
feltételeknek megfelelő személyt határozott időre, de legfeljebb az új vezető kinevezéséig
megbízhatja a vezetői feladatok ellátásával.
A Rendelet a vezető végzettségével kapcsolatban az alábbi szabályozást tartalmazza:
8. § (1) A vezető munkakörének ellátásával
a) (2) bekezdés szerinti szakirányú felsőfokú végzettséggel és
b) legalább ötéves, a (4) bekezdés szerinti szakmai gyakorlattal vagy legalább hároméves előadóművészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlattal
rendelkező személy bízható meg.
(2) Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az
intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász
vagy közgazdász szakképzettség.
(3) Jogász vagy közgazdász szakképzettségű vezető foglalkoztatása esetén a szervezetnél
művészeti vezetőt kell foglalkoztatni.
(4) 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.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség
megszerzésének követelménye alól
a) a Kossuth-díjban, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Köztársaság Érdemes
Művésze, valamint a Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország Érdemes Művésze díjban
részesített,
b) a művészet tudományterületen színházművészet, zeneművészet, tánc- és mozdulatművészet
tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett
személy mentesül.
(6) A miniszter eredménytelen pályázat esetén, a kinevezési jogkör gyakorlójának javaslatára az
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott szakmai, illetve vezetői gyakorlat és a (2) bekezdésben
meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség, szakképzettség megszerzésének követelménye
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alól egyedi esetben mentesítést adhat. A mentesítésben meg kell határozni az előadó-művészeti
szervezet felelős gazdálkodását biztosító minimális képesítési követelményeket, valamint a
minimálisan elvárt szakmai vagy vezetői gyakorlat idejét.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény 16. § (8) bekezdés a) pontja alapján a színház közös működtetésére
irányuló megállapodásban a miniszter és az önkormányzat meghatározza – ideértve a vezetői
kinevezés módját is – a színház közös működtetésének és működésének részletes szabályait.
DMJV Önkormányzata, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. május 29-én közös
működtetési megállapodást kötött (az előterjesztés melléklete).
A megállapodás 13. b) pontja értelmében a színház vezetőjének kinevezésekor – beleértve az
eredménytelenné nyilvánítást is – az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására
irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.15.)
Korm. rendelet 4 §-a szerinti, az előadó-művészeti szervezet vezetőjének megválasztására
irányuló pályázati eljárás keretében létrehozandó szakmai bizottság által javasolt személyt
támogatja. Kivételt képez, ha az emberi erőforrások minisztere és a fenntartó polgármester
egyetértésben más személyre tesz javaslatot.
A fentiek figyelembevételével állt össze a mellékelt pályázati felhívás, amely a fentiek értelmében
abban tér el a többi intézményétől, hogy költségvetési adatokat, valamint a Törvény által előírt
egyéb mutatószámokat is tartalmaz, továbbá a Munka Törvénykönyve szerinti vezetői megbízást
készít elő.
Az bizottságok az előterjesztést közgyűlési postázást követően tárgyalták, így a bizottságok
véleményét az elnökök szóban ismertetik.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (X.15.) határozata
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatói pályázatának kiírásáról
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Bartók Kamaraszínház és
Művészetek Háza igazgatói álláshelyének betöltésére a határozat mellékletét képező pályázatot
írja ki.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy
gondoskodjon a pályázati felhívás megjelentetéséről a kormányzati honlapon.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában vasló közreműködésért:
a személyügyi osztály vezetője

Határidő:

2020. október 31.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a beérkező pályázatok véleményezésére a 2008.
évi XCIX. törvény 39. § (3) alapján felállítandó szakmai bizottságba delegálja Pintér Tamás
polgármestert, és Barta Endre alpolgármestert. A Közgyűlés egyúttal utasítja a polgármestert, hogy
gondoskodjon a bizottság többi tagjának felkéréséről.
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Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolágáltatási osztály vezetője

Határidő: 2020. október 30.
Dunaújváros, 2020. október 15.

Szántó Péter s.k.
az oktatási, kulturális és
társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke
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