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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 04. 21.

Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rendezői szerződésének
jóváhagyására

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi, szervezési és intézményigazgatási 
osztályvezető
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: Őze Áron igazgató

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017. 04. 11.
ügyrendi, jogi és igazgatási bizottság 2017. 04. 11.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 2017. május hónapban új színházi előadást
tűz műsorra, melynek rendezője Őze Áron, a színház igazgatója.  Az előadó-művészeti
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX.
törvény  41.  §   (4) bekezdése  alapján  a  vezető  munkakörébe  nem  tartozó  művészi,
művészeti  tevékenységeket  az  általa  vezetett  előadó-művészeti  szervezetnél  csak  a
munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes, írásbeli engedélyével végezhet.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 1709-11/2017.

Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: s.k. Igazgató/osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

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. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017.04.05. Ellenőrzés dátuma: 2017.04.05.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb:



Javaslat 
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rendezői szerződésének jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

A Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  2017  májusában  bemutatja  Dés-Nemes:  „Valahol
Európában”  c.  művét.  A rendező  személye  Őze  Áron,  a  színház  jelenlegi  igazgatója.  A rendezői
szerződést a színház megküldte. (az előterjesztés melléklete)

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény 41. §  (4) bekezdése alapján „a vezető munkakörébe nem tartozó művészi, művészeti
feladatok  ellátásával  kapcsolatos  rendelkezéseket  a  munkaszerződésben kell  meghatározni.  Ennek
hiányában a vezető ilyen tevékenységeket  az általa vezetett  előadó-művészeti  szervezetnél csak  a
munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes, írásbeli engedélyével végezhet.”

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 211. § (2) bekezdés b) pontja alapján „a vezető nem
köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet.”

Az igazgató feletti munkáltatói jogkört Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, illetve az általa
átruházott jogkörben, az egyéb munkáltatói jogokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
gyakorolja. 

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017. április 11-i ülésén tárgyalta és 7
igen és 1 tartózkodás mellett támogatta azt.
Az előterjesztést  az ügyrendi, jogi és igazgatási bizottság 2017. április 12-i ülésé tárgyalta és 6 igen
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé elfogadásra.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
…  ....../2017. (IV.21.) határozata

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rendezői szerződésének jóváhagyásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  hozzájárul, hogy Őze Áron (an: Thoma Ildikó,
lakcím:  1016  Budapest,  Derék  u.  6.;  adószám:  66475653-1-41)  a  Bartók  Kamaraszínház  és
Művészetek  Háza  igazgatója  a  színház  2016/17-es  évadban  színpadra  állítandó  „Valahol
Európában” c. művében rendezőként közreműködjön.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont
szerinti  feladatellátásra  vonatkozó  –  jelen  határozat  mellékletét  képező  –   szerződést  a
munkáltatói jogkör gyakorlójának képviseletében aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester

      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő: 2017. május 2.

Dunaújváros, 2017. április 21.
            
                     Izsák Máté s.k.                                                         Tóth Kálmán s.k.
             az oktatási, kulturális, ifjúsági                                 ügyrendi, igazgatási és 
                és sportbizottság elnöke                                          jogi bizottság elnöke


