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Javaslat közművelődési intézmény vezetői pályázat kiírására 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. május 26-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A város művelődési intézmény 2013. tavasza óta megbízott intézményvezetővel működik. Nem 
célszerű hosszú ideig bizonytalanságban tartani az ott dolgozókat, mivel annak egy idő után a 
működés és a munkafegyelem láthatja kárát. Az intézmény tapasztalatom alapján igen gyakran, 
például most is vezető nélkül működik. Ezért javaslom, intézményvezetői állásra a pályázatot 
írjuk ki. A pályázat elbírálása a képviselő-testület hatásköre, előzetes véleményezésére nem 
célszerű egy eseti bizottságot felállítani, azt, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság is el-
végezheti.  
 
A pályázat elbírálása három ütemben történik.  
1. ütem: kiírás és beadás,  
2. ütem: véleményezés,  
3. ütem: döntés. 
 
A pályázati felhívást a jogszabályokban foglaltak alapján készítjük el. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. május 18.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

- több alaklommal a pályázat kiírását a Képviselő-testület elutasította. 
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3. Jogszabályi háttér:  

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.( V.26.) KT. HATÁROZATA 
 

(A változat) 
 
A képviselő-testülete a Rétsági Általános Művelődési Központ magasabb vezetői (intézmény-
vezetői) állás betöltésére a csatolt feltételek szerint kiírja. A benyújtott pályázatok előzetes vé-
leményezésére felkéri a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságot.  
 
Határidő: 2017. június 15. 
Felelős: polgármester  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.( V.26.) KT. HATÁROZATA 

 
 

(B változat) 
 
A képviselő-testület az előterjesztést az általános művelődési központ intézményvezetői állás 
betöltésére nem támogatja.  
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 






