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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Marcali Művelődési Központ igazgatói beosztására hirdetendő pályázat kiírásáról 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2021. június 24-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Marcali Művelődési Központ igazgatói beosztására szükséges pályázatot kiírni.  

 

Az intézményvezető munkaköre betöltésének feltételeit és a munkakör betöltésére irányuló pályázati 

eljárás rendjét a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási 

követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális 

tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI 

rendelet) illetve a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) határozza meg. 

 

A Kultv. és az EMMI rendelettel összehangban kialakított pályázati felhívást a melléklet tartalmazza. 

 

Az EMMI rendelet 5.§ (2)-(4) bekezdései értelmében a pályázati felhívást közzé kell tenni a kulturális 

intézmény, valamint fenntartójának honlapján. A közzététel napjának a fenntartó vagy ennek 

hiányában a kulturális intézmény honlapján való megjelenést kell tekinteni. A pályázat benyújtásának 

a határideje a pályázati felhívás közzétételétől számított harminc napnál rövidebb nem lehet. A 

pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, részletes szakmai és vezetési programját, 

továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő igazolását. 

 

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a 

munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény alapfeladatait érintően 

szakértelemmel rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja meg. A bizottság tagjai között helyet 

kell kapnia 

-  a kulturális intézmény fenntartója legalább egy képviselőjének, továbbá 

 - a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő 

ca) országos szakmai szervezet egy képviselőjének vagy 

cb) a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértőnek és 

cc) a kulturális intézményben képviselettel bíró reprezentatív szakszervezet - ha van ilyen - egy 

képviselőjének. /EMMI rendelet 6. § (1)/ 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a 

pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha e jogot testület gyakorolja, a következő 

ülésén dönt. 

 

A pályázókat meghallgató szakmai bizottságba javasolt személyek: 
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- Mozsárné Kutor Veronika, a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági 

Bizottság elnöke 

- Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 

- Németh Ildikó, közművelődési referens 

- Kulturális Központok Országos Szövetségének delegált képviselője 

- Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének delegált képviselője 

 

Az EMMI rendelet 5.§ (8) bekezdése alapján a pályázatot legkésőbb az intézményvezetői munkakört 

betöltő munkavállaló intézményvezetői munkakörben történő foglalkoztatásának vagy 

munkaviszonyának megszűnése előtt 90 nappal ki kell írni. Tornainé Molnár Gertrúd igazgatói 

megbízása 2021. augusztus 31. napjáig tart, a fenti határidőt betartva szükséges a jelenlegi vezető 

megbízásának hosszabbítása 2021. szeptember 30-ig, mely határidőig a pályáztatási eljárás lezárható. 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjenek! 

 

 

 

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

 

1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a Marcali 

Művelődési Központ magasabb vezető beosztására – a mellékletben foglalt tartalommal – 

pályázatot ír ki. A pályázat közzétételének határideje 2021. június 30. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Művelődési Központ igazgatói 

beosztására beérkezett pályázatokat előzetesen véleményező szakmai-szakértői bizottság 

összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 

- Mozsárné Kutor Veronika, a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és 

Ifjúsági Bizottság elnöke  

- Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 

- Németh Ildikó, közművelődési referens 

- Kulturális Központok Országos Szövetségének delegált képviselője 

- Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének delegált képviselője 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

3. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Művelődési Központ 

vezetésével megbízott Tornainé Molnár Gertrúd vezetői megbízását 2021. szeptember 30. napjáig 

meghosszabbítja munkabére változatlanul hagyása mellett. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Marcali, 2021. június 16. 

 

Dr. Sütő László sk. 

polgármester 


