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4.sz. előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS
a Marcali Művelődési Központ vezetője megbízásának hosszabbításáról
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 16-i ülésére
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 27-én hirdetett
pályázatot a Marcali Művelődési Központ igazgatói beosztására. A pályázati eljárást a Képviselőtestület a 192/2019. (XII.19.) számú képviselő-testületi határozat értelmében eredménytelennek
nyilvánította, a Képviselő-testület a Marcali Művelődési Központ vezetésével 2020. május 31. napjáig
Tornainé Molnár Gertrúdot bízta meg, megbízása az 55/2020. (V.28.) számú polgármesteri határozattal
2020. október 31. napjáig meghosszabbításra került.
Az Országgyűlés 2020. május 19-én fogadta el a kulturális intézményekben foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények
módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényt (a továbbiakban: Törvény), amely 2020. július 1. napjával
hatályba lépett.
A Törvény 3. § (1) bekezdése értelmében közalkalmazotti jogviszony 2020. július 1-jétől nem
létesíthető, a Törvény alapján a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonya a törvény erejénél fogva 2020. november 1-jével a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át.
A Törvény kimondja, hogy vezetői pályázatok kiírására 2020. november 1-jéig a Törvény
hatálybalépésekor irányadó jogszabályokat – vagyis a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényt (Kjt.) és végrehajtási rendeleteit kell alkalmazni. Azonban jelenleg kizárólag olyan
pályázat lenne kiírható, amelyben sem a bérezés, sem a pályázati eljárás menete (pl. szakmai bizottság
meghallgatására vonatkozó rész) nem rögzíthető. A Törvény végrehajtási rendeletei ugyanis várhatóan
ősszel készülnek csak el, ezek fogják a Kjt. végrehajtási rendeletei helyett a vezetői megbízás feltételeit
és a vezetői megbízás menetét, eljárásrendjét meghatározni. A pályázókkal akkor tudunk világos,
egyértelmű pályázati eljárást lefolytatni, amikor minden szükséges jogszabály rendelkezésre áll.
A fentiekre tekintettel javaslom az igazgatói pályázatot a pályázati eljárás teljes ismeretében kiírni
az ősz folyamán, egyben a jelenlegi megbízott igazgató, Tornainé Molnár Gertrúd megbízását 2020.
december 31. napjáig meghosszabbítani.
HATÁROZATI JAVASLAT
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a Marcali
Művelődési Központ vezetésével megbízott Tornainé Molnár Gertrúd vezetői megbízását 2020.
december 31. napjáig meghosszabbítja illetménye változatlanul hagyása mellett.
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