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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2017. március 30-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Döntés a Ciróka Bábszínház intézményvezetői feladatainak ellátásáról  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 279/2016. (XII.15.) határozata alapján 

pályázatot hirdetett a Ciróka Bábszínház intézményvezetői feladatainak ellátására (1. sz. melléklet). 

 

A pályázati felhívás – figyelemmel a jogszabályi rendelkezésre – az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma internetes oldalán 2017. január 20. napján került közzétételre.  

 

A pályázat benyújtásának határidejét az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján való 

megjelenéstől számított 30 napban jelölte meg a testület, mely határidőn belül kettő pályázó  

 

 Aracs Eszter és 

 Kiszely Ágnes 

 

nyújtotta be pályázatát. 

 

A pályázatokat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 

szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.)  39. § (6) bekezdése alapján 

megalakított szakmai bizottság a (7) bekezdésben foglaltak szerint „értékeli, és támogatott 

pályázatnak azt minősíti, amely a pályázatok véleményezésén jelenlévő bizottsági tagok 

többségének támogató szavazatát megkapta.” A szakmai bizottság 2017. március 13-án ülésezett, 

írásba foglalt véleménye - a pályázatok értékelése és a szavazás eredménye - jelen előterjesztés 2. 

sz. mellékletét képezi.  

 

Az Emtv. 40. § (1) és (3) bekezdése alapján a vezető munkakörének ellátásával szakirányú 

felsőfokú végzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy bízható meg. E 

bekezdés tekintetében szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási 

intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diplomával vagy oklevéllel, 

vagy jogász, vagy közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség. 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.  

 

A pályázati anyag áttekintése során megállapítást nyert, hogy mindkét pályázó megfelel a magasabb 

vezetői beosztás ellátásának jogszabály által előírt, illetve a pályázati felhívásban szereplő 

feltételeknek.  

 

-1-     

 



 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) és az Emtv. 39. § (1) 

bekezdése alapján - az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával, 

az Emtv.-ben foglalt eltérésekkel - a nyertes pályázóval munkaviszonyt kell létesíteni. 

 

Az Emtv. 39/A.§-a szerint „A költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezetnél a 

vezető tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó havi 

munkabére nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a 

tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.” 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

alapján a Ciróka Bábszínház költségvetésében az intézményvezetői munkakör ellátására 425.375,- 

Ft/hó összeg áll rendelkezésre. A fentiek figyelembevételével javaslom, hogy a közgyűlés az 

intézményvezető havi munkabérét bruttó 425.375,- Ft-ban határozza meg.  

 

A pályázati anyagok Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés 

és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 

36.§ (12) bekezdése alapján a frakcióvezetők és az érintett bizottság tagjai részére másolatban 

átadásra kerültek.  

 

A benyújtott pályázatok eredeti példányai a Polgármesteri Hivatal Közösségi Kapcsolatok 

Osztályán megtekinthetőek. 

 

A pályázók a pályázati kiírásban szereplő nyilatkozatok aláírásával nem kérték a személyüket érintő 

ügy zárt ülésen történő tárgyalását, valamint beleegyeztek abba, hogy az általuk benyújtott pályázat 

tartalmát harmadik személlyel közöljék. 

 

Az előterjesztést az Értékmegőrzési Bizottság megtárgyalta, határozatuk az ülésen kerül kiosztásra. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen - a mellékelt vélemények figyelembevételével - az 

előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és az intézményvezető személyéről dönteni. 

 

 

 

 

Kecskemét, 2017. március 20. 

 

 

 

         

                                                   Mák Kornél  

                                      alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HATÁROZAT – TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

.../2017. (III.30.) határozata 

Döntés a Ciróka Bábszínház intézményvezetői feladatainak ellátásáról 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 882-20/2017. 

számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A. 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Ciróka Bábszínház intézményvezetői 

(igazgatói) munkakör ellátására Aracs Eszterrel munkaviszonyt létesít 2017. augusztus 1-

jétől 2022. július 31-ig terjedő időtartamra. Az intézményvezető havi munkabérét 425.375,- 

Ft összegben állapítja meg. 

 

 

2. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a munkáltatói intézkedések 

megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

B.  

1.  Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Ciróka Bábszínház intézményvezetői 

(igazgatói) munkakör ellátására Kiszely Ágnessel munkaviszonyt létesít 2017. augusztus 1-

jétől 2022. július 31-ig terjedő időtartamra. Az intézményvezető havi munkabérét 425.375,- 

Ft összegben állapítja meg. 

 

 

2. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a munkáltatói intézkedések 

megtételére. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 


