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19. sz. előterjesztés

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Marcali Művelődési Központ igazgatói beosztására hirdetett pályázatot véleményező szakmai
bizottság kijelöléséről

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Marcali Művelődési Központ igazgatójának vezetői megbízása 2019. december 31-én lejár. A
Képviselő-testület 139/2019. (IX.26.) számú képviselő-testületi határozatával elfogadta az igazgatói
beosztásra hirdetett pályázati felhívást, amely 2019. szeptember 27-én közzétételre került.
A pályázatok beérkezési határideje: 2019. október 28.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján
magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő
huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú,
a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg,
melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési,
megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt
véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt a közalkalmazotti
jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggőegyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. évi (XI. 20.) Korm. Rendelet 7. § (2)
bekezdése értelmében az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető beosztás ellátására
vonatkozó pályázatokat véleményező bizottság tagja

 a Közalkalmazotti Tanács és a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, és
 egy országos szakmai szervezet egy képviselője vagy egy − a kulturális szakértői

nyilvántartásban szereplő − kulturális szakértő.

A beérkezett pályázatokat előzetesen véleményező szakmai-szakértői bizottság munkájában való
részvételre a fentieket is figyelembe véve az alábbi személyeket javaslom:

 a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke (a
bizottság elnöke)

 Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző
 Bertalan Bálint, a Marcali Művelődési Központ közalkalmazotti képviselője
 Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének képviselője
 Kulturális Központok Országos Szövetségének képviselője
 Németh Ildikó, közművelődési referens



2

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület egyetértését a szakmai-szakértői bizottság összetételével
kapcsolatosan.

HA T Á RO Z A T I J A V A S L A T

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a Marcali
Művelődési Központ igazgatói beosztására beérkezett pályázatokat előzetesen véleményező szakmai-
szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:

 a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke (a
bizottság elnöke)

 Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző
 Bertalan Bálint, a Marcali Művelődési Központ közalkalmazotti képviselője
 Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének képviselője
 Kulturális Központok Országos Szövetségének képviselője
 Németh Ildikó, közművelődési referens

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint

Marcali, 2019. október 25.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester


