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4. sz. előterjesztés 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2016. november 24-i ülésére 

a Marcali Múzeum igazgatói állásának pályázat útján történő betöltésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Marcali Múzeum igazgatójának vezetői megbízása 2016. december 31-én lejár, így a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően szükségessé vált az álláshelyre történő pályázathirdetés. A közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 150/1992. évi (XI. 20.) Korm. 

Rendelet ( a továbbiakban: Korm. Rendelet) értelmében a magasabb vezetői beosztást nyilvános pályázat 

útján kell betölteni, mely legalább öt évre adható. 

 

A pályázati felhívást - a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése alapján – a kormányzati személyügyi igazgatási 

feladatokat ellátó szerv internetes oldalán és az önkormányzat honlapján megjelentettük, a pályázat 

benyújtásának határideje 2016. október 20. napja volt. 

 

A pályázati határidő lejártáig a felhívásra egy pályázat érkezett be, amely megfelel a jogszabályi 

előírásoknak (1. számú melléklet: Emlékeztető a Marcali Múzeum igazgatói állásának betöltésére 

beérkezett pályázatok formai bírálatáról, 2. számú melléklet: Vidák Tünde pályázata)) 

 

A beérkezett pályázatokat előzetesen véleményező szakmai-szakértői bizottság 2016. november 3-án 

ülésezett, és véleményezte a pályázó vezetői programját, illetve személye alkalmasságát. A bizottság 

véleményét az előterjesztés 3. számú melléklete (Jegyzőkönyv a Marcali Múzeum igazgatói álláshelyére 

hirdetett pályázatot véleményező szakmai bizottság üléséről) tartalmazza. 

 

A szakmai bizottság tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag - 5 igen szavazattal -  Vidák Tünde 

intézményvezetői programját támogatta, és alkalmasnak találta az igazgatói álláshely betöltésére. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassa Vidák Tünde pályázó 5 évre szóló igazgatói kinevezését! 

 

 

 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Múzeum igazgatói (magasabb vezető) 

álláshelyére kiírt pályázatokat megtárgyalta.  

A Képviselő-testület 2017. január 1-től 2021. december 31-ig Vidák Tündét nevezi ki a Marcali Múzeum 

igazgatójának. 

Illetményét 260.000 forintban és 40 000 forint vezetői pótlékban mindösszesen 300 000 forintban állapítja 

meg. 

A Képviselő-testület egyúttal felkéri a polgármestert a vezető megbízásával kapcsolatos teendők 

ellátására. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Marcali, 2016. november 8. 

                 Dr. Sütő László  

                     polgármester  
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