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EL Ő T E R J E S Z T É S 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

2018. április 19-i ülésére 

 a Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/03/537-3/2018. számú törvényességi javaslatának 

ismételt tárgyalásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/03/537-3/2018. ügyiratszámon a mellékelt, ismételt 

törvényességi javaslatot tette a Képviselő-testület 32/2018. (III.14.) számú határozatával 

kapcsolatban. 

A Képviselő-testület 2017. november 23-án zárt ülésen tárgyalta a Marcali Kulturális 

Központ igazgatói álláshelyére érkezett pályázatokat. Az álláshely betöltésére 2 érvényes 

pályázat érkezett. 

A törvényességi javaslatban szerepelt, hogy a Képviselő-testület az elfogadott pályázati 

kiírásban a vezetői megbízást határozott időre, 2022. december 31-ig, azaz 5 évre hirdette 

meg. A 2017. november 17-én kelt és a 2017. november 23-i zárt képviselő-testületi ülésen 

elfogadott előterjesztésben azonban a mindkét személyre megfogalmazott határozati javaslat – 

a pályázati kiírástól eltérően – 2019. december 31-ig javasolta a vezetői megbízás időtartamát. 

A pályázók 2017. november 23-án írásbeli nyilatkozatot tettek arra vonatkozóan, hogy 5 

évnél rövidebb időtartamra is vállalják a vezetői megbízást. 

A rövidebb idejű megbízást a szakmai bizottság véleményére alapozva az ülésen szóban 

indokoltam, melyet alapos mérlegelés után a képviselő-testület megszavazott. 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal megállapítása alapján a Képviselő-testület nem az általa 

meghatározott pályázati feltételek szerint folytatta le a pályázati eljárást és nem az általa 

meghirdetett kiírásnak megfelelően adott vezetői megbízást a Marcali Kulturális Központ 

igazgatójának. Erre tekintettel javasolta, hogy a Képviselő-testület a jövőben a pályázatok 

elbírálása során a döntés meghozatalakor is maradéktalanul vegye figyelembe a maga által 

előzetesen meghatározott feltételeket. 
 

A Kormányhivatal a jövőre nézve élt törvényességi javaslattal a döntéshozatali eljárás során 

szükséges törvényes működés biztosítására. 

 

A képviselőtestület a javaslatot a polgármesteri észrevételekkel együtt 2018.március 14-én 

megtárgyalta, annak tartalmát megismerte. 
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A Somogy Megyei Kormányhivatal javaslatára küldött válasz azonban nem tartalmazta, hogy 

a képviselőtestület az abban foglaltakkal egyetért vagy a javaslatot elutasítja. Ezért felhívta a 

képviselőtestületet az ismételt tárgyalásra. 

 

Javaslom, hogy a Képviselőtestület a Kormányhivatal álláspontját elfogadva a jövőre nézve 

úgy írja ki a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII törvény (továbbiakban: 

Kjt.) alapján intézményvezetői állás pályázatait, ahogy az a törvényben lehetőségként szerepel 

és legfeljebb 5 évre vonatkozzon. 

 

Ez esetben a pályázó meghallgatása vagy éppen a gyakorlati tapasztalatok függvényében 

tehető körültekintő javaslat a kinevezés pontos időtartamára vonatkozóan. 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei Kormányhivatal 

SOB/03/537-3/2018. számú a Képviselő-testület 189/2017. (XI.23.) számú és 32/2018 

(III.14.) számú határozatával kapcsolatban tett törvényességi javaslatát megtárgyalta, 

tartalmát megismerte. A javaslat tartalmát figyelembe véve és elfogadva intézményvezetői 

pályázatait a jövőben a legfeljebb öt év megjelöléssel írja ki.  

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület jelen határozatáról 

tájékoztassa a Somogy Megyei Kormányhivatalt. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

 

Határidő: 2018. május 5. 

 

 

 

Marcali, 2018. április 17.. 

 

                                                                                          

             

                                                                                                                    Dr. Sütő László sk. 

                                                                                                                      polgármester 

                                                                                                                      

 


