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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

284/2021. (IV. 23.) kgy. határozata 

a Székesfehérvári Balett Színház igazgatói munkakörének ellátására 

meghirdetett pályázati eljárás eredményének megállapítására 
 

 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-

2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án 

hatályba lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította 

a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint "Veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek 

feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti."; 

d) a Székesfehérvári Balett Színház (a továbbiakban: Intézmény) igazgatójának 

határozott idejű munkaviszonya 2021. július 31-ig tart;  

e) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 

szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 39-41. §-ai alapján 

a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet vezetőjével legfeljebb 5 év 

időtartamú munkaviszonyt kell létesíteni; a vezetői feladatok ellátására pályázatot kell 

kiírni, a pályázatok véleményezésére szakmai bizottságot kell felkérni; a pályázati 

eljárásra, a munkakör betöltésének feltételeire az előadó-művészeti szervezet 

vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének 

szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) előírásait 

kell alkalmazni;  
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f) az Intézmény igazgatói munkakörének ellátására vonatkozó pályázati eljárás a 37/2021. 

(I. 28.) kgy. határozattal a pályázati eljárás elindult, a pályázati felhívás az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma honlapján 2021. február 9. napján jelent meg; a pályázatok 

benyújtásának határideje 2021. március 24. volt, az igazgatói munkakör 2021. 

augusztus 1. napjától tölthető be;  

g) a Vhr. 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a miniszter, az előadó-művészeti 

bizottság, az Intézmény alkalmazottai által választott munkavállaló, az Intézményben 

legnagyobb létszámú tagsággal rendelkező szakszervezet és a fenntartó képviselőiből 

álló szakmai bizottság hallgatja meg a pályázókat; a bizottság munkájában történő 

részvétel érdekében a munkáltatói jogkört gyakorlónál szakszervezet nem jelentkezett;  

a Vhr. 5. §-a határozza meg a szakmai bizottság ülésének és a vélemény kialakításának 

szabályait; a pályázatok véleményezése a pályázók személyes meghallgatását követően, 

pályázatonként történik, a pályázat támogatottságára vonatkozó szavazás és összegző 

vélemény megfogalmazása keretében; a szakmai bizottság több pályázatot is 

támogathat; támogatottnak azt a pályázatot kell tekinteni, amely a jelen levő 

bizottsági tagok többségének támogató szavazatát megkapta; a szakmai bizottság az 

összegző véleményt a szavazás részletes eredményével együtt ismerteti a 

döntéshozóval; a Vhr. 6. §-ának rendelkezései alapján a munkakör betöltéséről – a 

szakmai bizottság véleményét is mérlegelve – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt; a 

döntést a szakmai bizottság összegző véleményével és a szavazás részletes 

eredményével együtt a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni; 

h) a pályázati felhívásra Egerházi Attila, az Intézmény jelenlegi igazgatója nyújtotta be 

pályázatát; 

Egerházi Attila 2018. augusztus 1. óta az Intézmény igazgatója, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége klasszikus balett – táncpedagógus, rendelkezik a pályázati felhívásban 

meghatározott mértékű szakmai gyakorlattal; pályázatát határidőben nyújtotta be, 

hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez, hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal 

igazolta büntetlen előéletét, vállalta vagyonnyilatkozat tételét, pályázata a felhívásban 

megjelölt tartalmi és formai előírásoknak megfelel, a személyét érintő előterjesztés zárt 

ülésen történő tárgyalását; 

i) a szakmai bizottság 2021. április 21-én tartotta ülését, melynek során meghallgatta a 

pályázót; a szakmai bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

támogatta a pályázatot és az alábbi véleményt alakította ki: 

A szakmai bizottság megismerte a pályázatot, amelyen látszik, hogy pályázó 

maximálisan ismeri a város kulturális közösségét, univerzumát. A pályázat maximálisan 

illeszkedik a város kulturális lüktetéséhez, minden táncszakmai, táncegyüttesi, 

táncművészeti kérdésnek, funkciónak, alapvetésnek megfelel. Egy erős szakmai vízió. 

Kérdésként felvetődik, hogy meg tudja-e hívni majd a megfelelő koreográfusokat. Egy 

pályázatnak mindenképp kell az alkotói és a művészi vágyakozást tartalmazni, többnek 

kell lenni, mint amire esetleg képes lehet. Pont ez motiválja az együttest, hogy 

továbbmenjen. A pályázat minden feltételnek megfelel és színvonalas a minősége. 

j) Az d)-i) pontban foglaltak alapján szükséges a pályázati eljárás eredményéről a döntést 

meghozni.  
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2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban leírtakra –  

az alábbi döntést hozom: 

 

A Székesfehérvári Balett Színház igazgatói feladatainak ellátásával – 2021. augusztus 1. 

napjától 2024. július 31. napjáig terjedő határozott időtartamú munkaszerződés keretében – 

megbízom Egerházi Attilát.  

 

Az igazgatóval kötendő munkaszerződés főbb tartalmi elemei:  

a) a munkaviszony határozott időtartamú, 2021. augusztus 1. napjától 2024. július 31. 

napjáig terjed, 

b) a munkakör: igazgató, 

c) az alapbér havi bruttó 600.000 Ft,  

d) vezető állású munkavállaló, akinek munkarendje kötetlen, a munkaidő beosztását az 

igazgató maga állapítja meg az eredményes munkavégzés követelményeinek 

figyelembevételével, 

e) az igazgatói munkakörbe tartozó lényes feladatokat a pályázati felhívás 4. pontja 

tartalmazza, 

f) az összeférhetetlenség tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 211. §-ában és az Emtv. 41. § (2) bekezdésében meghatározott szabályok 

irányadóak. Az igazgató az intézménynél a munkakörébe nem tartozó művészi, 

művészeti feladatot a munkáltató előzetes, írásbeli engedélyével, az igazgatói 

munkakörbe tartozó feladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül végezhet.  

 

3.  

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy a Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs 

Főosztály bevonásával a döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

 

Felelős: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

  Pápai Erzsébet főosztályvezető 

 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 


