
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. október 18.

Javaslat az Intercisa Múzeum igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálására és a miniszte-
ri vélemény megkérésére

Előadók: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Meghívott: Farkas Lajos pályázó
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2018.10.16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.10.16.
A napirendi pont rövid tartalma: Az Intercisa Múzeum igazgatói  állására kiírt  pályázatra egy
jelentkező  volt,  a  jelenlegi  igazgató  Farkas  Lajos.  Csatoljuk  a  szakmai  szakértő  bizottság
véleményét. A területi múzeum igazgatójának kinevezése előtt az emberi erőforrások minisztere
véleményét ki kell kérni. A pályázó nyilvános tárgyalást kért.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 17766-20/2018
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: ---
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: ---
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos 
Leadás dátuma: 2018. október 9. Ellenőrzés dátuma: 2018. október 9.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT

 az Intercisa Múzeum igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálására és a miniszteri
vélemény megkérésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés  a  383/2018.(VI.21.)  határozatával  (1.  sz.  melléklet)  pályázatot  írt  ki  az  Intercisa
Múzeum  igazgatói  beosztásának  ellátására,  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi
XXXIII.  törvény  (továbbiakban:  Kjt.)  és  a  végrehajtásáról  szóló  rendeletek  értelmében  a
megbízatás 5 évre szól.

A meghirdetett határidőre 1 pályázat érkezett, ezt Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója
nyújtotta be.

A pályázat az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. A végzettséget igazoló diplomák másolatát
közjegyző hitelesítette, a hitelesített másolatok a humán szolgáltatási osztályon megtekinthetők. A
pályázó úgy nyilatkozott, hogy nyilvános tárgyalást kér.

A hivatkozott  határozat 3. pontja értelmében a beérkező pályázatok előzetes véleményezésére
szakmai-szakértő bizottságot kértünk fel, amelynek tagjai:

 a Pulszky Társaság által delegált szakértő, Dr. Deme Péter a társaság elnöke
 Keszi Tamás Intercisa Múzeum Közalkalmazotti Tanács delegáltja,
 reprezentatív szakszervezet delegáltja, de az Intercisa Múzeumban mint kiderült nincsen

reprezentatív szakszervezet. (3. számú melléklet)

A szakmai-szakértő bizottság október 8-án hallgatta meg a pályázókat, az erről készült feljegyzés
és szakvélemény az előterjesztés 4. számú melléklete. A bizottság javasolta Farkas Lajos 5 évre
szóló vezetői megbízását.

Csatoljuk  a  Pulszky  Társaság  elnökének  írásos  szakvéleményét.  (5.  számú  melléklet)  A
nyelvtudást  nem  látta  igazoltnak,  a  csatolt  szerbiai  diploma  megfelel  a  pályázati  kiírás  azon
mondatának, amely szerint a nyelvtudás igazolható „államilag elismert komplex típusú középfokú
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről
szóló igazolás bemutatásával”.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A § (6)
bekezdése értelmében:

„(6) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat 
esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, 
megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait
érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi 
önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A 
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a 
pályázati határidő lejártát követő

a) hatvan napon belül, vagy
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b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,

dönt  a közalkalmazotti  jogviszony létesítéséről,  illetve a vezetői  megbízásról.  Egyebekben a
pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.”

Az Intercisa Múzeum területi  múzeum besorolású intézmény.  Az 1997.  évi  CXL. törvény 46.  §
értelmében:

„Területi múzeumok

46. § (1) A területi múzeum több múzeumi szakágat felölelő gyűjtőkörrel rendelkezik.

(2) A területi múzeum gyűjtőterülete

a) egy települési önkormányzat (városi, települési múzeum),

b) több települési önkormányzat (tájmúzeum), vagy

c) egy járás (járási múzeum)

közigazgatási területére terjed ki.

(3) A területi múzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához a miniszter 
véleményét előzetesen ki kell kérni.”

Az  Intercisa  Múzeum  vezetőjének  megbízásához  tehát  az  emberi  erőforrások  miniszterének
véleményét előzetesen ki kell  kérni.  A jogszabály nem egyetértési jogot,  hanem véleményezési
jogot biztosít, részletesebb szabályt nem tartalmaz.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság az október 16-ai rendkívüli ülésén, a közgyűlési előterjesztések postázása után
tárgyalta, így a bizottsági vélemények ismertetésére a közgyűlés ülésén, szóban kerülhet sor.

A vezető kinevezésére a miniszter véleményének megismerését követően a novemberi, vagy a
decemberi közgyűlésen kerülhet sor.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (X.18.) határozata

 az Intercisa Múzeum igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálásáról és a miniszteri
vélemény megkéréséról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intercisa Múzeum igazgatói megbízatására kiírt
pályázatot  eredményesnek minősíti.  A Közgyűlés  kinyilvánítja,  hogy 2019.  január  1-jétől  2023.
december  31-éig  Farkas  Lajost  kívánja  megbízni  az  Intercisa  Múzeum  igazgatói  feladatainak
ellátásával. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a vezető megbízásáról kérje ki az emberi
erőforrások miniszterének előzetes véleményét.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:

     a polgármester
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  -  a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:

     a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2018. október 29.

Dunaújváros, 2018. október 18.

Izsák Máté
az oktatási, kulturális, ifjúsági

és sportbizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke
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