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Tárgy:  Miskolci Csodamalom Bábszínház magasabb vezető beosztás ellátására  

pályázat kiírása 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Csodamalom 
Bábszínház magasabb vezető beosztás ellátására történő pályázat kiírására” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet szerinti 

tartalommal a Miskolci Csodamalom Bábszínház (3525 Miskolc, Kossuth u. 11.) magasabb 
vezető beosztásának ellátására 2011. július 1-jétől 2016. június 30-ig terjedő határozott 
időre. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a pályázati felhívásnak a Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium honlapján történő megjelentetését. 
 
 

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Közreműködik:  Polgármesteri Kabinet Kulturális Osztály 
Határid ő:  2011. május 15. 
 
 

K. m. f. 
 
 

  Jegyző távollétében:  
 
 Méhész Katalin sk.      Dr. Kriza Ákos sk. 
          aljegyző             polgármester 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 

kiadó 



Pályázati felhívás 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (3525 Miskolc, Városház tér 8. )pályázatot hirdet 
a Miskolci Csodamalom Bábszínház (3525 Miskolc, Kossuth u.11.) 

magasabb vezetői beosztásának ellátására 
 

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.) 39-42.§-ban foglaltak alapján 

 
Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
Az intézmény feladata: 

• Báb és gyermekszínházi és felnőtteknek szóló bábszínházi előadások létrehozása, bemutatása, 
valamint játszóházi foglalkozások, táborok, szakmai képzések, továbbképzések szervezése. 

• Lehetőséget teremt vendég bábcsoportok fogadására, fellépésére. 
• Együttműködik a város kulturális intézményeivel, törekszik a társulat szellemi, művészi 

színvonalának emelésére és a városban élő alkotok bevonására. 
• Az intézmény profiljához tartozó kiállítások és egyéb programok szervezése. 
 

Az intézmény tevékenységét a lakossági igényekre alapozva, a művészi szempontok figyelembe 
vételével, törvényes keretek között, a vonatkozó jogszabályok betartásával végzi. 
  
Az intézmény költségvetését a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2011. évi 
költségvetésének megállapításáról szóló 3/2011. (III. 16.) sz. rendelete tartalmazza. 
 
Az intézmény besorolása az Emtv. Alapján: Bábszínház I. 
 
A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények: 

• az Emtv. Alapján a Bábszínház I. kategóriába sorolás feltételeinek teljesítése; 
• folyamatos törekvés a látogatottság növelésére; 
• a társulat megyei, regionális és országos szerepének erősítése; 
• közreműködés a város kulturális rendezvényeinek megvalósításában a fenntartó felkérésére; 
• folyamatos törekvés a fenntartói és állami támogatások kiegészítésére a pályázati és szponzori 

források növelésével. 
 

A magasabb vezető beosztás ellátásának feltételei az Emtv. 40.§ (1)-(4) bekezdése alapján: 
• szakirányú felsőfokú végzettség, 
• legalább ötéves szakmai gyakorlat. 
 
 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Az igazgató feladatát határozott időtartamú 
munkaviszonyban látja el, a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó 
rendelkezései alkalmazásával. 
 
A megbízás időtartama: 2011. július 1. napjától 2016. június 30. napjáig terjedő határozott 
időtartam. 
 
Javadalmazás: a munkabér megállapítása a Munka Törvénykönyve szerint, a felek megegyezése 
alapján. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 



Tartalmi elemek: 
• részletes szakmai önéletrajzot, és a szakmai gyakorlat igazolását, 
• az intézmény művészeti, gazdasági irányítására vonatkozó, fejlesztési elképzeléseket is 

tartalmazó vezetési programot. 
 

Mellékletek: 
• a szakirányú végzettséget igazoló eredeti okmányok, vagy azok hiteles másolata, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat 

elbírálásában résztvevők, valamint a képviselő-testület megismerhesse, illetve abba 
beletekinthessen, 

• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot, 
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nem áll fenn 

összeférhetetlenség a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó 
összeférhetetlenségi szabályait tekintve. 

 
A pályázati felhívás közzététele: 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (www.nefmi.gov.hu) valamint Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának (www.miskolc.hu) honlapján történik. 
 
A pályázat benyújtásának határideje, helye: 
A pályázati felhívás beadásának határideje a minisztériumi honlapon történő megjelenést követő 30 
nap. 
Postai úton Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve (3525 Miskolc, Városház tér 8.) 
zárt a borítékban „Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani, 2 példányban. (1 
'példány valamennyi elemet tartalmaz, 1 példány csak a tartalmi elemeket tartalmazza és ennek a 
példánynak a másolatát elektronikus adathordozón is csatolni szükséges)     
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: 
A pályázatokat a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kell elbírálni. A pályázatokat az Emtv. 
39.§ (6) bekezdése alapján létrehozott szakmai bizottság értékeli, Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága 
véleményezi. A munkakör betöltéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. 
 
A pályázattal kapcsolatban információk és dokumentumok kérhetők: 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályán Miskolc, Batthyány u 1.Tel: 
46/503-029. 
 


