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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2017. szeptember 21-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Színház intézményvezetői feladatainak 

ellátására               

  

 

A Katona József Színház (a továbbiakban: Színház) intézményvezetőjének határozott idejű 

munkaviszonya 2018. július 31. napján lejár.   

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 

2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.) 39. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 

vezető feladatainak ellátására pályázatot kell kiírni. A pályázati eljárást az előadó-művészeti 

szervezet vezetőjének választására irányuló és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 

155/2017. (VI.15.) számú Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) szabályozza. 

Tekintettel arra, hogy a 2018/2019 színházi évad tervezése, előkészítése 2018 februárjában 

megkezdődik indokolt a pályázati folyamat lebonyolítása 2017. év végéig. 

 

Az Emtv. 41.§ (1) szerint „ A munkaviszony legfeljebb öt évre jön létre. Ha a felek eltérően 

nem állapodnak meg, a munkaviszony február 1-jével kezdődik, és január 31-vel végződik.”  

Javaslom, hogy a munkaviszony időtartama 2018. augusztus 1-jétől 2023. január 31-ig terjedő 

időszakra szóljon, így a jövőben figyelembe tudjuk venni a törvényben meghatározott 

időpontok alapján az évad tervezését, előkészítését.   

 

A Korm. rendelet 2.§ (2) és (3) 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 munkanap. 

 

Az intézmény költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezet, melynek 

vezetőjével a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású 

munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni az 

Emtv. 39. § (1) bekezdése alapján. 

 

A pályázati felhívást a munkáltatói jogkör gyakorlója írja ki és köteles azt megjelentetni a 

minisztérium honlapján. A közzététel napjának a minisztérium honlapján való megjelenést 

kell tekinteni. 

 

 

 



 

A pályázat kiírásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a Korm. rendelet 

3.§ (1) és (2) bekezdése határozza meg.  

A beérkező pályázatok véleményezésére a Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján a 

munkáltatói jogkör gyakorlója szakmai bizottságot kér fel, melynek tagjai: 

- a Színházművészeti Bizottság négy, 

- a miniszter egy, 

- a Katona József Színháznál munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak 

által egyszerű többséggel választott egy,  

- a pályázati felhívás közzétételét megelőző hónap 1. napján a legnagyobb létszámmal 

rendelkező szakszervezet egy, továbbá 

- a fenntartó két képviselője. 

 

 

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a szakmai bizottság tagjai sorába a fenntartó 

képviselőjeként dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert és Hörcsök Imre bizottsági 

elnököt kérje fel.  

 

A szakmai bizottság tagjai közreműködésükért díjazásban nem részesülnek, de igazolt utazási 

költségeik megtérítésére jogosultak. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön a Katona József Színház 

intézményvezetői feladatainak ellátására a határozat-tervezet mellékletét képező pályázati 

kiírásról és a beérkező pályázatok véleményezésére szakmai bizottság létrehozásáról.   

 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az érintettek nem kérték a személyüket érintő ügy 

zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

Kecskemét, 2017. szeptember 8. 

 

 

 

 

                                                                                         Szemereyné Pataki Klaudia  

                                                                                                     polgármester 

    

 

   

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Határozat-tervezet 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…………./2017. (IX. 21.) határozata 

 

Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Színház intézményvezetői feladatainak 

ellátására 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 18542-1/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

  

1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Katona József Színház intézményvezetői feladatainak 

ellátására 2018. augusztus 1. napjától 2023. január 31. napjáig tartó határozott időtartamra 

pályázatot ír ki a határozat melléklete szerint és azt közzéteszi az Emberi Erőforrás 

Minisztériuma honlapján, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján. Felkéri 

Mák Kornél alpolgármestert a pályázati eljárással összefüggő feladatok ellátására.  

 

         Határidő: 2017. szeptember 30. 

         Felelős: Mák Kornél alpolgármester 

 

    2.) A közgyűlés a Katona József Színház intézményvezetői feladatainak ellátására beérkező 

pályázatok véleményezésére szakértői bizottságot hoz létre, melynek tagjai  

- a Színházművészeti Bizottság négy, 

- a miniszter egy, 

- a Katona József Színháznál munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak 

által egyszerű többséggel választott egy,  

- a pályázati felhívás közzétételét megelőző hónap 1. napján a legnagyobb létszámmal 

rendelkező szakszervezet egy, továbbá 

- a fenntartó képviseletében dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester és Hörcsök 

Imre bizottsági elnök 

 

A közgyűlés felkéri Mák Kornél alpolgármestert, hogy tegye meg a szakértői bizottság 

létrehozásához szükséges intézkedéseket. 

 

      Határidő: azonnal 

      Felelős: Mák Kornél alpolgármester 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

   PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

                                           

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati felhívást tesz közzé a Katona József 

Színház (6000 Kecskemét, Katona József tér 5.) intézményvezetői (igazgatói) feladatainak 

ellátására.  

 

A vezetői feladatkör betöltésével járó lényeges feladatok: 

- a színházi társulat és az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az 

intézmény rendeltetésszerű működését, 

- felelős az intézmény finanszírozási egyensúlyának megőrzéséért, az ésszerű és 

takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért, 

- gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat,  

- gondoskodik a kecskeméti színházművészet hagyományainak ápolásáról, az 

intézmény közönségkapcsolatainak erősítéséről, a látogatottság növeléséről, 

- együttműködik a hazai és nemzetközi kulturális intézményekkel, szakmai 

szervezetekkel, szövetségekkel, 

- törekszik a fenntartói költségvetési támogatást kiegészítő pályázati és szponzori 

hozzájárulások megszerzésére, növelésére, 

- képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint a hatóságok előtt. 

 

Az előadó-művészeti szervezet jogállása, a gazdálkodásával kapcsolatos információk: 

 

Saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.   

 

A Katona József Színház költségvetésének főbb előirányzatai: 

 

Bevételek: Intézmény működési bevételei ezer Ft-ban 

                                                 Állami támogatás:                  258.100 e Ft 

                                                 Önkormányzati támogatás:     175.837 e Ft 

 

Kiadások:         Személyi juttatások                                            251.629 eFt 

                       Munkaadókat terhelő járulékok és szociális  

                       hozzájárulási adó                                                71.436 eFt 

                       Dologi kiadások                                               432.044 eFt 

                       Beruházások                                                      17.780 eFt 

 

  2017. évi 8 órára számított álláshelyek száma: 100 fő 

            ebből: szakmai                             17 fő 

                        intézményüzemeltetési     83 fő                                                                      

 

Az előadó-művészeti szervezettel szemben támasztott teljesítménymutatók:  

 

- a műsorterv gazdagításával törekedjen a kecskeméti színjátszás hagyományainak 

megőrzésére, a művészeti színvonal emelésére, 

- törekedjen az elért fizető nézőszám megőrzésére, lehetőség szerinti emelésére, 



- fordítson kiemelt figyelmet a széles korosztályt felölelő műsorpolitika kidolgozására, 

- gondoskodjon arról, hogy a Nagyszínházban, a Kelemen László Kamaraszínházban és 

a Ruszt József Stúdió Színházban együttesen évadonként legalább 10 bemutatót 

tartson, 

- törekedjen a hazai és nemzetközi szervezetekkel minél jobb együttműködésre, a 

nemzetközi jelenlét megerősítésére, 

- repertoárja kialakítása során kezelje kiemelten a kortárs és klasszikus magyar szerzők 

műveinek bemutatását, 

- törekedjen arra, hogy évadonként legalább 2 bemutatója legyen a Kecskemét City 

Balettnek,  

- gondoskodjon a közönségkapcsolatok folyamatos erősítéséről, fejlesztéséről, 

- sikeres pályázati feltételek és döntések esetén kerüljön továbbra is megrendezésre a 

SZÍN-TÁR, 

- a társulat adottságaihoz és lehetőségeihez mérten törekedjen operaelőadás 

bemutatására. 

 

A munkakör betöltésének feltétele: 

- szakirányú felsőfokú végzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az 

intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, 

vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség, 

- legalább ötéves, az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló 

pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.15.) 

Korm. rendelet 8.§ (4) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat, vagy legalább hároméves 

előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat, 

- a vezetői munkakör munkaviszony keretében látható el, 

- a munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetői állású 

munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával az előadó-művészeti 

szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 

XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.) 39. §-a alapján jön létre. 

 

A munkakör betöltésének időtartama: 

A munkaviszony 2018. augusztus 1. napjától - 2023. január 31. napjáig tartó határozott 

időtartamra szól. 

 

Bérezés és egyéb juttatások:  

 

A munkabér összege a felek közötti megegyezéssel kerül megállapításra, figyelemmel az 

Emtv. 39/A. §-ában foglaltakra. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó szakmai önéletrajzát, 

- a szakirányú felsőfokú végzettséget és a szakképzettséget igazoló bizonyítvány 

másolatát, 

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó kéri-e zárt ülés tartását, 

- nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén, annak tartalma nyilvánosságra hozható, 

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vele szemben az Emtv.  41. § (2) bekezdése 

szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, 

- nyilatkozatot vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, 

- az intézmény vezetésére, gazdaságos és hatékony működésére, menedzselésére 

vonatkozó konkrét vezetői elképzeléseket. 



 

    

A pályázat benyújtásának határideje: 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján történt közzétételt követő 30 munkanap. 

 

A pályázat benyújtásának helye: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda 6000 

Kecskemét, Kossuth tér 1. I. em. 16. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Katona József Színház intézményvezetői 

feladatainak ellátására” megjelöléssel 1 példányban kell benyújtani. 

 

A pályázat kiírója a pályázati kiírással kapcsolatban a konzultáció lehetőségét biztosítja.  

A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást Ladics Monika, a Humánszolgáltatási Iroda vezetője 

nyújt az érdeklődőknek.  (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. tel.: 76/513-524) 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A szakmai bizottság ülését követő képviselő-testületi ülés időpontja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


