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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 34/2015. (II.26.) számú határozatával döntött a Marcali Média Központ 
elnevezésű intézmény alapításáról, mely intézményt a Magyar Államkincstár 2015. március 10-i 
alapítási és bejegyzési dátummal törzskönyvi nyilvántartásba vette. A Képviselő-testület a fent 
említett határozattal az intézmény megbízott vezetőjének Bőszné Kiss Katalint jelölte ki, akinek 
megbízása az igazgatói állás pályázati eljárásának lezárultáig szól. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
értelmében a magasabb vezetői beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni, mely legfeljebb 
öt évre adható. 
 
A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján 
történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. (XII. 23.) korm. rendelet 
értelmében a szolgáltató központ elektronikus rendszerében és honlapján is meg kell jelentetni, a 
pályázat benyújtásának határideje az internetes oldalon történt megjelenéstől számít. 
 
A Kjt. 20/A § (6) bekezdése értelmében 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 
beérkezett pályázatokat előzetesen véleményező szakmai-szakértői bizottság munkájában való 
részvételre az alábbi személyeket javaslom: 

- Mozsárné Kutor Veronika, Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és 
Ifjúsági Bizottság elnöke 

- Zajcsuk Lajos, a Pénzügyi Iroda vezetője 
- Németh Ildikó közművelődési, idegenforgalmi és turisztikai referens 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület egyetértését a szakmai-szakértői bizottság összetételével 
kapcsolatosan. Kérem továbbá, hogy a pályázati felhívást az előterjesztéshez mellékelt formában 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
 

 



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 Média Központ– magasabb 
vezetői beosztásnak minősülő – igazgatói álláshelyére készített pályázati felhívást az 
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, és egyetért a pályázatokat előzetesen véleményező 
szakmai-szakértői bizottság alábbi összetételével: 

- Mozsárné Kutor Veronika, Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és 
Ifjúsági Bizottság elnöke 

- Zajcsuk Lajos, a Pénzügyi Iroda vezetője 
- Németh Ildikó közművelődési, idegenforgalmi és turisztikai referens 

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

Dr. Sütő László s.k. 
polgármester 
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a Marcali Média Központ igazgatói álláshelyére hirdetendő pályázati felhívás 
tartalmáról szóló előterjesztéshez a Képviselő-testület 2015. április 16-i ülésére 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) pályázatot hirdet a 

Marcali Média Központ  
(8700 Marcali, Múzeum köz 5.) 

Intézményvezető (magasabb vezető) 

álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az 
intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű, takarékos és törvényes vezetése, 
működtetése, a színvonalas szakmai munka szervezése, a munkáltatói jogok gyakorlása, és a 
döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más szerv hatáskörbe. A fentieken túl feladata a Marcali Napló 
elnevezésű kiadvány szerkesztése, a városi televízió működési feltételeinek megteremtése 
együttműködve a műsorgyártással megbízott médiaszolgáltatóval. 

Pályázati feltételek:  

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, 

- büntetlen előélet, 

- tizennyolcadik életévét betöltése, 

- cselekvőképesség, 

- felsőfokú végzettség (Magasabb vezető – a Kjt. 90. §-ában foglalt kivétellel – csak felsőfokú 
iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet.) 

- legalább 5 éves közművelődés vagy média területén betöltött munkakörben megszerzett 
szakmai gyakorlat  

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok: 

- pályázó részletes szakmai önéletrajza, 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről 
szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására, továbbá arra, hogy nem áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 
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- az iskolai végzettséget tanúsító oklevél, okirat másolata, 

- az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzelésekkel, 

- a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozatok: 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 
gondnokság alatt, 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását a képviselő-testület nyilvános vagy zárt 
ülésen tárgyalja. 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, 
2015. július 1-jétől – 2020. július 31-ig. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre 
szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 
hónap próbaidő kikötésével. 

Magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

Illetmény, juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók. 

A https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzététel időpontja: 2015. április 22. 

A munkavégzés helye: Somogy megye, Marcali, Múzeum köz 5. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 22. 

A pályázat benyújtásának formája: egy eredeti példányban papír alapon, a pályázó saját 
kézjegyű aláírásával ellátva a szakmai programot, a szakmai önéletrajzot és a nyilatkozatokat. 
Az előírt formai és tartalmi feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelennek minősül. 

A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton (május 22-i bélyegzővel), a 
pályázatnak Marcali Város Önkormányzata címére (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) történő 
megküldésével. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Marcali Média Központ 
Intézményvezetői állására” 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának rendje: A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése 
értelmében magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő 
lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által 
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létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel 
rendelkező bizottság hallgatja meg. Ezt követően az érvényes pályázatokat a bizottság írásba 
foglalt véleményét mérlegelve Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja 
el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelennek 
nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30. 

A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál 
Bödőné dr. Molnár Irén jegyzőtől a +36/85/501-004-es telefonszámon. 
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