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Tisztelt Képviselő-testület!
A T. Képviselő-testület a 2017. december 14. napján tartott ülésén a 388/2017. (XII. 14.)
számú határozatával úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Pinceszínház vezetői munkakör
ellátására pályázatot ír ki.
Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a
munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 2. § (1) bekezdésében, valamint a fenti képviselő-testületi döntésben
foglaltaknak megfelelően a pályázati felhívás 2017. december 22. napján az Emberi
Erőforrások Minisztériuma internetes oldalán megjelent.
A Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a munkáltatói jogkör gyakorlója a
pályázatok véleményezésére szakmai bizottságot kér fel, melynek tagjai:
a) az érintett, Emtv. 5/A. § (2) bekezdése szerinti előadó-művészeti bizottságok(ok)
négy,
b) az ágazati 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.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés a)-b)
pontjában foglalt rendelkezések értelmében a Színházművészeti Bizottságot, valamint az
emberi erőforrások miniszterét felkértem, hogy a szakértői bizottságba a jogszabályban
meghatározott képviselőt delegáljon.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Kulturális
Kapcsolatokért és Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság jelezte, hogy a
Színházművészeti Bizottság ügyrendjét betartva a delegált személyekről legkorábban a január
22-ével kezdődő héten, valamint Miniszter úr által delegált személyről a bizottsági ülés
időpontját megelőző napokban tudnak tájékoztatást adni.
A Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés c) pontja szerinti tag
felkérése érdekében szükséges eljárás lebonyolítását a közalkalmazotti tanács vagy üzemi
tanács, ezek hiányában a szervezet munkaügyi alapnyilvántartásának vezetéséért felelős
vezető végzi. Az eljárásról jegyzőkönyv készül. A választott képviselő személyéről az arra
jogosult a munkáltatói jogkör gyakorlóját a pályázat benyújtásának határidejéig értesíti.
A (3) bekezdésben foglaltak alapján az (1) bekezdés d) pontja szerinti tag felkérése érdekében
a szakszervezet a pályázat közzétételét követő 15 napon belül köteles írásban a munkáltatói
jogkör gyakorlójának tudomására hozni az előadó-művészeti szervezetnél foglalkoztatott
szakszervezeti tagok létszámát. Ennek hiányában a szakszervezet képviselője nem kérhető fel
a szakmai bizottság tagjának.
A Ferencvárosi Pinceszínház művészeti titkára a 2018. január 16. napján kelt levelével
Önkormányzatunkat tájékoztatta, hogy – a fent hivatkozott eljárást 2018. január 15. napján
lebonyolították és a Pinceszínháznál foglalkoztatottak – egyszerű szótöbbséggel Zakar Ágnes
Anikót (rendezőasszisztenst) delegálták a szakmai bizottságba.
A szakszervezeti tag delegálásával kapcsolatosan Soós Péter igazgató úr tájékoztatott, hogy a
Ferencvárosi Pinceszínház nem rendelkezik szakszervezettel.

A Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak értelmében javaslom, hogy a
Képviselő-testület a szakmai bizottságba Kállay Gáborné, kultúráért felelős alpolgármestert,
valamint Mészáros Lászlót a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnökét
delegálja.
A Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a pályázatokat véleményező szakmai
bizottság ülését a benyújtási határidőt követő 30 napon belül szükséges megtartani. A szakmai
bizottság véleményének megfogalmazásához a tagok többségének jelenléte szükséges.
A (2) bekezdésben foglaltak alapján a pályázatok véleményezése a pályázók személyes
meghallgatását követően, pályázatonként történik, a pályázat támogatottságára vonatkozó
szavazás és összegző vélemény megfogalmazása keretében.
A (3) bekezdés értelmében a szakmai bizottság több pályázatot is támogathat. Támogatottnak
azt a pályázatot kell tekintetni, amely a jelen lévő bizottsági tagok többségének támogató
szavazatát megkapta.
A (4) bekezdésben foglaltak alapján 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.
Ugyanezen szakasz (5) bekezdése értelmében önkormányzati fenntartó esetén a szakmai
bizottság képviselőinek a pályázatonként elkészített összegző véleményt és a szavazás
részletes eredményét a fenntartónak a pályázatokat véleményező illetékes önkormányzati
bizottsági ülésén is ismertetni kell.
A Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése értelmében a szakmai bizottság tagjai
közreműködésükért díjazásban nem részesülnek, de igazolt utazási költségeik megtérítésére
jogosultak.
A Kormányrendelet 6. § (1) bekezdése értelmében 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 képviselőtestületi ülésén dönt.
Ugyanezen szakasz (3)-(5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a döntést a szakmai bizottság
pályázatonként elkészített összegző véleményével és a szavazás részletes eredményével
együtt a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 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 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.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen és a szakmai
bizottság összetételét a határozati javaslatban foglaltak szerint határozza meg.

Budapest, 2018. január 19.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat:
1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakör ellátására beérkező pályázatokat
véleményező szakmai bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:
- a Színházművészeti Bizottság által delegált négy tag,
- az emberi erőforrások minisztere által delegált egy tag,
- Zakar Ágnes Anikó (rendezőasszisztens), a Ferencvárosi Pinceszínház által
delegált tag,
- Kállay Gáborné, alpolgármester,
- Mészáros László, KENB elnöke.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
Határidő: 2018. január 25.
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület úgy
dönt, hogy a előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati
eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.15.) Korm.
rendelet 5. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a szakmai bizottság tagjainak – kivéve a
fenntartó és az előadó-művészeti szervezet által delegált tag – igazolt utazási költségeit a
3201. „önkormányzati szakmai feladat” költségvetési sor terhére megtéríti.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
Határidő: 2018. január 25.

