
 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság 

 

2017. december 11-én  

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Döntés a  Katona József Színház intézményvezetői feladatainak ellátásáról 

 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető 
    Humánszolgáltatási Iroda 

   Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető 

   Közösségi Kapcsolatok Osztálya 

 

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:     Közgyűlési előterjesztés 

 

 

Véleményezésre megkapta: - 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő: - 

 

 

Megtárgyalta: - 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 
                             KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 

 

_____________________________________________________________________                            
Iktatószám: 18542-21/2017 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság 

2017. december 11-i ülésére 

 

 

Tárgy: Döntés a Katona József Színház intézményvezetői feladatainak ellátásáról 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2.4.1. pontja alapján a csatolt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

Kecskemét, 2017. november 21. 

 Mák Kornél  

 alpolgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…./2017. (XII. 11.) ÉmB. számú határozat 

Döntés a Katona József Színház intézményvezetői feladatainak ellátásáról 

 

A bizottság megtárgyalta Mák Kornél 18542-20/2017 számú előterjesztését és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést változatlan tartalommal a 

közgyűlés számára elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Hörcsök Imre bizottsági elnök 

 



 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

 

2017. december 14-én 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Döntés a Katona József Színház intézményvezetői feladatainak ellátásáról 

 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető 

    Humánszolgáltatási Iroda  

Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető 

    Közösségi Kapcsolatok Osztálya 

 

 Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet 

 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: A szakmai bizottság véleménye 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta: Értékmegőrzési Bizottság  …/2017. (XII.11.) ÉmB. sz. határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

 

 



 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város                                    

           Alpolgármestere       

Iktatószám: 18542-20/2017 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

2017. december 14-i ülésére 

 

 

Tárgy: Döntés a Katona József Színház intézményvezetői feladatainak ellátásáról  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 191/2017. (IX. 21.) határozata 

alapján pályázatot hirdetett a Katona József Színház intézményvezetői feladatainak ellátására. 

 

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

Minisztériuma internetes oldalán 2017. szeptember 25. napján került közzétételre.  

 

A pályázat benyújtásának határidejét az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján való 

megjelenéstől számított 30 munkanapban jelölte meg a testület, mely határidőn belül Cseke 

Péter nyújtotta be pályázatát. 

 

Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a 

munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója a 

pályázatok véleményezésére szakmai bizottságot kér fel. A Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése 

értelmében támogatottnak azt a pályázatot kell tekinteni, amely a jelen lévő bizottsági tagok 

többségének támogató szavazatát megkapta. 

 

 A szakmai bizottság 2017. november 21-én ülésezett, írásba foglalt véleménye - a pályázat 

értékelése és a szavazás eredménye - jelen előterjesztés mellékletét képezi.  

 

A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján a vezető munkakörének 

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 értelmében szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül 

a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő 

felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettség. A 

Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése értelmében 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 pályázati anyag áttekintése során megállapítást nyert, hogy a pályázó megfelel a magasabb 

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

feltételeknek.  

 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) és az előadó-

művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatásáról szóló 2008. évi XCIX. 

törvény 39. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervként működő vagy az Mt. hatálya alá 

tartozó, állami vagy önkormányzati fenntartású, nyilvántartásba vett előadó-művészeti 

szervezetnél a munkáltató vezetőjével az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó 

rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni. 

Javaslom, hogy a közgyűlés az intézményvezető havi munkabérét bruttó 713.300 Ft-ban 

határozza meg. 

A pályázati anyag 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 került. 

 

A benyújtott pályázat eredeti példánya a Polgármesteri Hivatal Közösségi Kapcsolatok 

Osztályán megtekinthető. 

 

A pályázó a pályázati kiírásban szereplő nyilatkozatok aláírásával nem kérte a személyét 

érintő ügy zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni 

és az intézményvezető személyéről dönteni. 

 

 

 

 

Kecskemét, 2017. november 21. 

 

 

 

         

                                                   Mák Kornél  

                                      alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HATÁROZAT – TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

.../2017. (XII. 14.) határozata 

Döntés a Katona József Színház intézményvezetői feladatainak ellátásáról 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél 

alpolgármester 18542-20/2017. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Cseke Pétert választja 

meg a  Katona József Színház intézményvezetőjének, aki feladatát 2018. augusztus 1-

jétől 2023. január 31-ig tartó határozott idejű munkaszerződés keretében látja el. 

 

2.  A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a munkáltatói 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 


