
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  igazgatói  álláshelyére
érkezett pályázatok elbírálására

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Előkészítő: Péter Kata ügyintéző

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság   
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata Közgyűlése a 404/2020. (X.15.)
határozatával írta ki a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatói álláshelyére
vonatkozó pályázatát. A pályázatra 2 pályázó jelentkezett: Őze Áron és dr. Ragány Misa. A
szakmai bizottság mindkét pályázatot támogatta.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: 
Humán Szolgáltatási Osztály

      Iktatószám: 4874-3/2021.

Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-308
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: - 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2021. 03. Ellenőrzés dátuma: 2021. 03.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:
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Ügyszám: 4874-3/2021. Tárgy: a Bartók Kamaraszínház és Művészetek 
Ügyintéző: Péter Kata Háza igazgatói álláshelyére érkezett 

pályázatok elbírálására
                   

Pintér Tamás
polgármester úr részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  404/2020.  (X.15.)
határozatával  írta  ki  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  (a  továbbiakban:
Színház) igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázatát, mivel Őze Áron a Színház  igazgatója
határozott idejű vezetői megbízatása 2021. június 30-án lejár. (A határozat és a felhívás az
előterjesztés 1. számú melléklete)

A  felhívást  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.  § (1) bekezdése alapján a kultúráért  felelős miniszter  által
vezetett minisztérium honlapján kell közzétenni. A kormányzati portálon a felhívás december
31-én jelent meg. A beadási határidő a közzétételt követő 30. munkanap, február 12-e volt,
amely időpontra 2 pályázat érkezett, dr. Ragány Misa és Őze Áron pályázata. 

Mindkét  pályázó  nyilvános  tárgyalást  kért,  erről  mindketten  a  pályázati  anyaguk
mellékletében nyilatkoztak.

A pályázati eljárást a Rendeletben foglaltaknak megfelelően kell lefolytatni. 

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
előadó-művészeti 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
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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.”

Az  igazgatói  álláshely  betöltéséhez  szükséges  végzettséggel  és  szakmai  gyakorlattal
mindkét pályázó rendelkezik.

A  pályázatokat  2.  számú  mellékletként  csatoltuk  az  előterjesztéshez.  A mellékletek  a
személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatokat, személyes okmányokat nem tartalmazzák,
azok az előkészítő osztályon vannak. 

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 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  összegző  véleményt  és  a  szavazás  részletes  eredményét  a  fenntartónak  a
pályázatokat véleményező illetékes önkormányzati bizottsági ülésén is ismertetik.

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.”

A szakmai bizottság 2021. március 3-án tartotta ülését.



A szakmai bizottság ülésén készült jegyzőkönyv és az összegző vélemény az előterjesztés
3. számú melléklete.

A bizottság jelen lévő tagjai 5-5 szavazattal mindkét pályázatot támogatták.

A Rendelet 6. § (5) bekezdése alapján 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.

Dr. Ragány Misa  950.000,- Ft-ban jelölte meg a bérigényét, amihez havi 200.000,- forint
útiköltség-térítést  kér,  Őze  Áron  a  jelenlegi,  700.000,-  forint  juttatását  jelölte  meg.  A
határozati javaslatban ezeket az összegeket szerepeltetjük.

„A”      

I. 

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének  
   …/2021. (III…..  )   határozata  

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatói álláshelyére érkezett
pályázatok elbírálásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 404/2020. (X.15.)  határozattal kiírt, a
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázat nyer-
tesének Őze Áront nyilvánítja. DMJV Önkormányzata Közgyűlése munkaviszonyt létesít Őze
Áronnal a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatói munkaköré-
nek betöltésére 2021. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig, és személyi alapbérét havi
bruttó 700.000,- Ft-ban, azaz hatszázezer forintban állapítja meg.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Humán Szolgáltatási Osztály ve-
zetőjét,  hogy a döntésről  értesítse a pályázót,  valamint a nyertes pályázat egy példányát
küldje meg az Emberi Erőforrások Minisztérium Kulturális Államtitkárság Előadó-művészeti
Főosztálya részére.
   Felelős: a humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő: 2021. március 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Személyügyi Osztály vezetőjét,
hogy az 1. pont alapján gondoskodjon az igazgató munkaszerződésének megkötéséről.

    Felelős:     - a személyügyi osztályvezető

    Határidő:   2021. június 30.

Dunaújváros, 2021. március                                                           

Pintér Tamás
polgármester



II.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének  
   …/2021. (III…...  )   határozata  

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatói álláshelyére érkezett pá-
lyázatok elbírálásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere dr. Ragány Misa a Bartók Kamaraszínház
és Művészetek Háza igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázatát nem támogatta.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Humán Szolgáltatási Osztály
vezetőjét a határozat közlésére.

           Felelős:     - a humán szolgáltatási osztályvezető
       Határidő: 2021. március 31.

Dunaújváros, 2021. március                                                           

       Pintér Tamás
polgármester

„B” változat 

          I. 

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének  
   …/2021. (III…..  )   határozata  

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatói álláshelyére érkezett
pályázatok elbírálásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 404/2020. (X.15.)  határozattal kiírt, a
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázat nyer-
tesének Dr. Ragány Misát nyilvánítja. DMJV Önkormányzata Közgyűlése munkaviszonyt lé-
tesít Dr. Ragány Misával a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazga-
tói munkakörének betöltésére 2021. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig, és személyi
alapbérét havi bruttó 1.150.000,- Ft-ban, azaz kilencszázezer forintban állapítja meg.



2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Humán Szolgáltatási Osztály ve-
zetőjét,  hogy a döntésről  értesítse a pályázót,  valamint a nyertes pályázat egy példányát
küldje meg az Emberi Erőforrások Minisztérium Kulturális Államtitkárság Előadó-művészeti
Főosztálya részére.
   Felelős: a humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő: 2021. március 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Személyügyi Osztály vezetőjét,
hogy az 1. pont alapján gondoskodjon az igazgató munkaszerződésének megkötéséről.

    Felelős:     - a személyügyi osztályvezető

    Határidő:   2021. június 30.

Dunaújváros, 2021. március                                

                           

Pintér Tamás
polgármester

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének  
   …/2021. (III…...  )   határozata  

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatói álláshelyére érkezett pá-
lyázatok elbírálásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere Őze Áron a Bartók Kamaraszínház és
Művészetek Háza igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázatát nem támogatta.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Humán Szolgáltatási Osztály
vezetőjét a határozat közlésére.

           Felelős:     - a humán szolgáltatási osztályvezető
       Határidő: 2021. március 31.

Dunaújváros, 2021. március                                                           

        Pintér Tamás
polgármester
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