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E L Ő T E R J E S Z T É S 
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Tárgy: Személyi ügyek 

Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ vezetői állására kiírt pályázat 

elbírálása  
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.) 23. §-a 

alapján az intézményvezetői megbízatás magasabb vezetői beosztásnak minősül, mely 

pályázat útján tölthető be. 

Fentieket figyelembe véve Pápa Város Önkormányzata fenntartásában álló Jókai Mór 

Művelődési és Szabadidő Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására szóló 

pályázati felhívást a  Kjt. 20/A. § (4) bekezdése alapján a Nemzeti Közigazgatási Intézet 

internetes oldalán, valamint Pápa város hivatalos honlapján közzétettük. 

 

A közzétett nyilvános pályázati felhívásban megjelölt - 2013. augusztus 31-i határidőre              

egy pályázat érkezett, az intézmény vezetését jelenleg - SZMSZ szerinti helyettesként - ellátó  

Dr. Baloghné Uracs Marianna részéről. A pályázat a kiírásban foglalt feltételeknek megfelelt.  

 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat 

esetén a pályázót - a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező - 

bizottság hallgatja meg és a megbízási jogkor gyakorlója a bizottság írásban foglalt 

véleményét mérlegelve dönt.  

A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás 

ellátására benyújtott pályázat véleményezésében a szakmai bizottság tagjaként, a 

Humánerőforrás Bizottság  tagjai, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 

szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7.§ (6) bekezdése alapján felkért országos szakmai 

szervezet képviselője vett részt.  

A szakmai bizottság véleményét a Képviselőtestület ülésén ismertetjük.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2013. szeptember 23. 

                                     

                                       Dr. Áldozó Tamás sk. 

                                                                                         polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva a         

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ( Kjt.) 23. §-ában, valamint a 

Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 

vonatkozó 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével a Jókai Mór 

Művelődési és Szabadidő Központ magasabb vezetői igazgatói beosztásának ellátásával Dr. 

Baloghné Uracs Mariannát bízza meg.  

A megbízás 2013. október 15-től 2018. október 14-ig terjedő határozott időre szól.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással 

kapcsolatban szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő:  2013. október 14.  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

   

 

 

 

 

 


