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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselőtestület 2015. május 28-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Személyi ügyek 

I. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ vezetői állására kiírt 

pályázat elbírálása 

II. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. vezetőjével kapcsolatos döntés 

 

 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE I. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

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

alapján az intézményvezetői megbízatás magasabb vezetői beosztásnak minősül, mely 

pályázat útján tölthető be, ezért Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

19/2015.(II.13.) határozatával döntött a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 

intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról. 

 

Fentieket figyelembe véve az intézmény 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 - 2015. április 17-i - határidőre három 

pályázat érkezett. A pályázatok a kiírásban foglalt feltételeknek megfeleltek.  

 

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 pályázatok 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 (Magyar Népművelők Egyesülete), valamint a reprezentatív szakszervezet 

(Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete) képviselője vett részt.  

A szakmai bizottság véleményét a Képviselőtestület ülésén ismertetjük.  

 

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

határozati javaslatok valamelyikét elfogadni szíveskedjék.  

 

 

Összeállította: Horváth Hajnalka köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2015. május 22. 

                                     

                                       Dr. Áldozó Tamás sk. 

                                                                                         polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

I.  

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 

Kocsis Gyulát bízza meg.  

A megbízás 2015. június 15-től 2020. június 14-ig terjedő határozott időre szól.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással 

kapcsolatban szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő:  2015. június 14.  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

II. 

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 

Nagyné Hajdú Györgyit bízza meg.  

A megbízás 2015. június 15-től 2020. június 14-ig terjedő határozott időre szól.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással 

kapcsolatban szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő:  2015. június 14.  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

 

III. 

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 Tari 

Tibort bízza meg.  

A megbízás 2015. június 15-től 2020. június 14-ig terjedő határozott időre szól.  

 



A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással 

kapcsolatban szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő:  2015. június 14.  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

 

IV.  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 

Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására szóló pályázati felhívásra beérkezett 

három pályázat közül egyiket sem támogatja, a pályázókat nem tartotta alkalmasnak a 

magasabb vezetői beosztás ellátására. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 

intézményvezető feladatainak ellátására vonatkozó újabb pályázat kiírására és az ezzel 

kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

 

 

 

 

 



 PÁPA  VÁROS  POLGÁRMESTERE II. 
 8500 Pápa, Fő utca 5. 
 Tel.: 89/515-000 
 Fax.: 89/313-989 
 E-mail: polgarmester@papa.hu 

  

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 99/2009. (VI.30.) határozatával döntött a 

Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. (a továbbiakban: Kft.) megalapításáról, a döntés 

értelmében a Kft. egyedüli tagja az Önkormányzat, ügyvezetője Németh Tamás, akinek 

munkajogviszonya határozatlan időre szól.  

 

Az Önkormányzat az év elején nem csupán az intézményhálózatának működését tekintette át 

és hozott ezzel kapcsolatban szervezeti változásokat eredményező döntést, hanem ezt az 

átvilágítást elvégezte a gazdasági társaságai tekintetében is. Ennek keretében az 

önkormányzati feladatellátás gazdaságosabb és hatékonyabb megszervezését szolgálta a 

Képviselőtestület a 39/2015. (III.20.) határozata is, mely a Kft. tevékenységi körét bővítette. 

 

1. Németh Tamás ügyvezető mérnöki diplomával rendelkezik, az ügyvezetési feladatok 

mellett projektmenedzseri, tervezési és műszaki ellenőri feladatokat is ellát, mely jelentős 

munkaterhet jelent számára. A Kft. tevékenységi körének bővítésével a munkaterhe, 

valamint a Kft. szervezete is tovább növekszik, így javasolt az ügyvezetési és az egyéb 

műszaki feladatok szétválasztása, azzal, hogy Németh Tamás a jövőben az utóbbi 

teendőket látná el. 

 

A 2012. március 19-én kelt munkaszerződésben rögzítettek szerint a munkajogviszonya 

megszűnhet rendes, vagy rendkívüli felmondással, valamint a Munkáltató és a 

Munkavállaló közti közös megegyezéssel. 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  3:109. § (4) bekezdése rögzíti, 

hogy egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag 

gyakorolja. 

 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy kezdeményezze Németh 

Tamás ügyvezető jogviszonyának - 2015. május 31-i hatállyal - közös megegyezéssel 

történő megszüntetését.  

 

2. 2015. június 1-jétől, határozatlan időre, Rádi Róbertet javaslom a Kft. ügyvezetőjének 

megválasztani, a munkabérét pedig bruttó 570 000,- Ft-ban megállapítani. 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: dr. Puskády Norbert köztisztviselő 

 

Pápa, 2015. május 19. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 
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Határozati javaslat 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény  3:109. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében kezdeményezi 

Németh Tamás, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. jelenlegi ügyvezetője 

munkaviszonyának 2015. május 31-vel, közös megegyezéssel történő megszüntetését, 

ezzel egyidejűleg köszönetet mond neki az ügyvezetőként végzett munkájáért. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a munkaviszony közös megegyezéssel 

történő megszüntetésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2015. május 31. 

Felelős:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény  3:109. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetőjének Rádi Róbertet 2015. június 1-jei hatállyal 

határozatlan időre megválasztja. 

 

A Képviselőtestület az ügyvezető munkabérét bruttó 570 000,- Ft-ban állapítja meg, és 

utasítja a polgármestert, hogy az ügyvezetővel munkaszerződést kössön. 

 

Határidő:  2015. május 31. 

Felelős:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 


