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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 

(3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.; a továbbiakban: Közgyűlés) 

 

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 

2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.), valamint 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) előírásainak 

megfelelően − a társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva − pályázatot hirdet a 

 

Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. 

(3100 Salgótarján, Fő tér 5.) 

 

vezetői (ügyvezető igazgatói) munkakörének betöltésére. 

 

 

A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság/Színház) − az egyes 

önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 1150/2020. (IV. 10.) Korm. 

határozata szerint − állami és önkormányzati közös működtetésű, közhasznú nonprofit gazdasági 

társaság. 

A Színház Emtv. 7. §-a szerint ESZ/360. számon nyilvántartásba vett kiemelt minősítésű előadó-

művészeti szervezet, ezen belül művészeti tevékenységének jellege szerint egytagozatos színház 

(próza). 

Az ügyvezető igazgató a Társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja. 
 

A foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő. Az ügyvezető igazgató feladatát határozott időtartamú munkaviszony 

keretében látja el a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 

vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával. 
 

A vagyon feletti rendelkezési joga: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 

23/2013.(IV.25.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 
 

A Társaság Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) 

kötött, hatályos közszolgáltatási szerződéssel (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés), 

valamint fenntartói megállapodással (a továbbiakban: fenntartói megállapodás) rendelkezik, 

amely meghatározza a konkrét feladatokat. 
 

Az ügyvezető igazgatói munkakör betöltésével járó feladatok: 
 

1. A Társaság/Színház művészeti programjának kidolgozása az Emtv. szerinti kiemelt 

minősítés megtartása érdekében a közszolgáltatási szerződésben, valamint a fenntartói 

megállapodásban rögzítettek szerint az alábbi szakmai- minőségi szempontok alapján: 

 a Társaság/Színház hagyományainak ismerete és folytatása, 

 a játszóhely(ek) adottságaihoz igazodó, minél szélesebb közönségréteget megszólító 

repertoár kialakítása, a klasszikus művektől, a zenés darabokon át a kortárs drámákig, 

 a közönségkapcsolati rendszer bővítése a gyermek- és ifjúsági korosztályt megszólító 

előadásokkal, színházművészetünk hagyományainak átörökítése az ifjúság művészeti 

nevelése érdekében, 
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 hazai és nemzetközi együttműködések építése, különösen a vidéki és határon túli 

színházakkal; 

 a hatályos fenntartói megállapodásban foglalt művészeti célok és szakmai mutatók 

megőrzésére mellett, annak jövőbeli megújítására megfogalmazott szakmai koncepció, 

amely magában foglalja a színház távlati terveit, tervezett új feladatait és a művészeti 

mutatók alakulására vonatkozó elképzeléseket. 

 

A Színház fenntartói megállapodásában foglaltak alapján az előadó-művészeti szolgáltatást az 

alábbi mutatószámoknak megfelelően teljesíti: 

 

- évadonként legalább hat bemutatót, amelyből legalább kettő kortárs és klasszikus magyar 

szerzők műveinek színpadi bemutatása,  

- legalább 180 előadást tart, melynek megvalósítása során legalább 50.000 fős fizető 

nézőszámot ér el, 

- ezen előadásokból saját előadásainak aránya 70 %, amelyen belül 

 a stúdió-előadások aránya: maximum 35%, 

 a gyermek- és ifjúsági előadások aránya: minimum 25%, 

- - az állandó játszóhelyen kívüli helyi, a megyei, az országos vendég-, illetve táj előadások és 

nemzetközi vendégelőadások aránya: minimum 50 %, 

- - fizető átlag-nézőszám aránya a nézőtéri befogadóképességhez: 70%, 

- a saját előadásain felül megvalósított előadások a saját technikai eszközeinek, valamint 

művészeti szakmai személyzetének közreműködésével megvalósított vendégtársulatok 

előadása. 

 

2. A Társaság/Színház gazdasági-üzemeltetési programjának kidolgozása és megvalósítása 

az alábbiak szerint: 

 a Társaság/Színház sikeres, a vonatkozó jogszabályok szerinti, valamint a 2021. évi 

támogatás nagyságrendjének mértékét figyelembe vevő működtetési koncepciójának 

kidolgozása, 

 a Társaság/Színház rendelkezésére bocsátott ingatlanok és eszközök − elsősorban kulturális 

célú − hasznosítására vonatkozó tervezet kidolgozása. 
 

3. A Társaság/Színház szervezeti, vezetési, működési feltételeinek megvalósítása: 

 a hatályos jogszabályokban, a Társaság alapító okiratában és szabályzataiban, a 

közszolgáltatási szerződésben, a fenntartói megállapodásban és az alapítói határozatokban 

rögzített feladatok ellátása, 

 beszámolás a Társaság működtetéséről a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak 

megfelelően éves mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés keretében, üzleti terv 

kidolgozása 

 külső források, szponzorok bevonása a Társaság/Színház működtetésébe, 

 eredményes marketing tevékenység folytatása. 
 

A Társaság/Színház éves költségvetési támogatásának fő előirányzatai 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Önkormányzat között létrejött, VI/2130-

1/2020/MKKHAT iktatószámú, 2022. december 31. napjáig hatályban lévő, a Színház közös 

működtetésére vonatkozó megállapodás 

 10. pontja alapján: 

a) 98.000.000 Ft költségvetési támogatás a Színház alapműködésére, továbbá 

b) 14.000.000 Ft költségvetési támogatás a Színház művészeti fejlesztésére. 
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 a 13. d) pontja alapján: 

98.000.000 Ft önkormányzati (fenntartói) támogatás. 

 

Az ügyvezető igazgatói munkakör betöltésének feltételei: 
 

1. A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján: 

 szakirányú felsőfokú végzettség (felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy 

közgazdász szakképzettség), 

 legalább 5 éves szakmai gyakorlat (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), vagy 

legalább 3 éves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat (vezetői 

gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb 

vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

eltöltött idő). 

2. Cselekvőképesség 

3. Büntetlen előélet. 

4. A magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete. 
 

Az elbírálás során előnyt jelent: 

 Előadó-művészeti szervezetnél szerzett vezetői gyakorlat. 

 Jó kapcsolatteremtő, érdekegyeztető és kommunikációs készség. 

 Felhasználói szintű számítógépes ismeret. 

 

A munkakör betöltésének időtartama: 
 

Az ügyvezetői munkakör betöltésére öt éves határozott idejű – várhatóan 2021. július 1. napjától 

– 2026. június 30-ig napjáig tartó – munkajogviszony keretében kerül sor. 

A munkába lépés napja: 2021. július 1. 
 

Bérezés és egyéb juttatások: 

 

Az ügyvezető igazgató munkabére bruttó 600.000 – Ft/hó, azaz bruttó hatszázezer forint/hó. 

Az ügyvezető igazgató munkabérének összegét a Közgyűlés várhatóan 2021. I. negyedévében 

felülvizsgálja. Az ügyvezető igazgatót a személyi alapbéren felül a munkáltató Javadalmazási 

Szabályzata szerinti egyéb juttatás illetheti meg. 
 

A pályázat kötelezően tartalmazza: 
 

 a 2021. évi támogatás nagyságrendjének mértékét figyelembe vevő működtetési 

koncepcióhoz kapcsolódóan a Társaság/Színház 2021. július 1. napjától - 2026. június 30-

ig napjáig terjedő időszakra vonatkozó üzleti tervét; 

 a gazdasági stratégiát, a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához. Ezen 

belül a bevételek és kiadások tervezett struktúráját; a források növelésének lehetőségét, az 

igényelt és várható támogatásokat; a kooperációkban rejlő lehetőségeket; 

 külső források, szponzorok bevonására vonatkozó elképzeléseket; 

 a pályázó által megvalósítandó szakmai elképzeléseket. Ezen belül a Színház múltjának, 

szakmai munkájának, művészi teljesítményének értékelését, évadtervét, produkciós tervét, 

teljesítménymutatóival, foglalkoztatással kapcsolatos elképzeléseket összhangban a 
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közszolgáltatási szerződésben, valamint a fenntartói megállapodásban rögzítettekkel; 

 a Színház és közönségének viszonyáról, a változtatás esetleges irányáról kialakított 

álláspontját; 

 az alkotótársak/együttműködő szakmai partnerek felsorolását, az adott szervezeti felépítésre 

és személyi feltételekre reflektálva; 

 a pályázó személyes motivációját; 

 marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzeléseket, 

 belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét. 

 

A felsorolt tartalmi elemek hiánypótlására nincs lehetőség, ezek hiányában a pályázat 

érvénytelen. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 
 

 szakmai önéletrajzot; 

 a végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát; 

 szakmai gyakorlat igazolását; 

 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

 állami kitüntetések, díjak felsorolását és másolatát; 

 nyilatkozatot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában felsorolt 

kizáró okok fenn nem állásáról; 

 nyilatkozatot, hogy az Mt. 211. § (1)-(2) bekezdésében valamint a Ptk. 3:115.§-ában 

szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját 

(Összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről és annak feltételeiről a munkáltató 

dönt.); 

 nyilatkozatot a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének 

vállalásáról; 

 hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők 

megismerhetik; 

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

 nyilatkozatot a benyújtott dokumentumok hitelességéről; 

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló Közgyűlés a személyét érintő napirendi pont 

tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést tartson. 
 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok egyszeri hiánypótlására a beadási határidőt 

követő két munkanapon belül van lehetőség. 
 

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt kapnak, mely tartalmazza 

a társaság: 

 alapító okiratát, 

 közszolgáltatási szerződését, 

 fenntartói megállapodását, 

 szervezeti és működési szabályzatát, 

 működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, bemutató- és előadásszámok, 

látogatottság, dolgozói létszám, létesítményi technikai és műszaki adatok), 

 a 2019. évi számviteli beszámolóját, 

 a 2020. évi üzleti tervét, 
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 a Közgyűlés az önkormányzat helyi közművelődési feladatairól szóló 7/2020. (II.20.) 

önkormányzati rendeletét. 

A pályázati dokumentáció kizárólag írásban, a tarnoczine.mate.melinda@salgotarjan.hu, vagy a 

human@salgotarjan.hu e-mail címen kérhető. A kérelemben kérjük megjelölni a tárgyban, hogy 

a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói pályázatával kapcsolatos az 

igénylés, továbbá a pályázó nevét, postacímét, telefonszámát és e-mail címét. Az e-mailen 

történő kapcsolattartás a pályázat során hivatalosnak minősül. A pályázó köteles biztosítani a 

megadott elérhetőségein a hibamentes és folyamatos kapcsolattartást. 

A pályázati felhívás közzétételének helye: 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Önkormányzat (www.salgotarjan.hu) 

honlapján történik. 

Benyújtási határidő: 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján való közzétételtől számított harminc 

munkanap. 

A benyújtás helye, módja: 

A pályázatot postai úton, személyesen, vagy megbízott útján Fekete Zsolt Salgótarján Megyei 

Jogú Város polgármestere részére (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) zárt borítékban, „Pályázat 

a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére” 

megjelöléssel, egy eredeti nyomtatott (kötve), valamint két másolati példányban (nem 

kötve/fűzve) kell benyújtani. Postai küldemény esetén a benyújtási határidő utolsó napján 

beérkező pályázatokat tekinti a kiíró határidőben benyújtottnak. Elektronikus úton a 

tarnoczine.mate.melinda@salgotarjan.hu e-mail címre kell megküldeni. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a Korm. rendelet 4. §-a alapján létrehozott szakmai bizottság értékeli. A 

Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a szakmai bizottság ülése a benyújtási határidőt követő 

30 napon belül kerül megtartásra. A Rendelet 6. §-a alapján a munkakör betöltéséről - a szakmai 

bizottság véleményét is mérlegelve - a kinevezési jogkör gyakorlója a szakmai bizottság ülését 

követő 30 napon belül dönt. A döntést a szakmai bizottság pályázatonként elkészített összegző 

véleményével és a szavazás részletes eredményével együtt nyilvánosságra kell hozni, a döntésről 

az Önkormányzat írásban értesíti a pályázókat és az eredményt közzéteszi az Önkormányzat 

honlapján. 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, amely szerv 

gondoskodik a sikeres pályázat megismerhetőségéről, nyilvánosságának biztosításáról. A 

sikertelen pályázatokat a Rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a döntést követően az 

Önkormányzat a pályázónak visszajuttatja. 

A döntésről az Önkormányzat értesíti a pályázókat. 

 

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A 

pályáztató nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat 

beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. 

 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető személyesen Salgótarján Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási és Szervezési Irodáján (3100 Salgótarján, 

Múzeum tér 1.), illetve Tarnócziné Máté Melinda közművelődési referenstől, a 06/30/551-4488-

as telefonszámon. 
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