
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. december 13.

Javaslat az Intercisa Múzeum igazgatójának megbízására

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, az Intercisa Múzeum igazgatói állására kiírt pályázat 
nyertese

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   2018.12.11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.11.

A napirendi pont rövid tartalma: Az Intercisa Múzeum igazgatói állására kiírt pályázat nyertese a
Közgyűlés 536/2018. (X.18.) határozata értelmében Farkas Lajos, a jelenlegi igazgató. A vezetői
megbízáshoz az emberi erőforrások minisztere előzetes véleményét meg kellett kérni. A miniszter
egyetértett Farkas Lajos megbízásával. A pályázó nyilvános tárgyalást kért.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 17766-32/2018
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 sk.
Leadás dátuma: 2018. december 04. Ellenőrzés dátuma: 2018. december 04.
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 igazgatójának megbízására

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés a 383/2018.(VI.21.)  határozatával  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.

Az igazgatói állására kiírt pályázat nyertese a Közgyűlés 536/2018. (X.18.) határozata értelmében
(1.  számú  melléklet)  Farkas  Lajos,  a  jelenlegi  igazgató.  Az  1997.  évi  CXL.  törvény  46.  §
értelmében:

„Területi múzeumok...

46. § (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 kellett kérni. A miniszter nevében a kultúráért felelős államtitkár, Fekete
Péter válaszolt, egyetért Farkas Lajos igazgatói megbízásával. (2. számú melléklet.)  

Az igazgató havi  járandósága a  közalkalmazottak jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény,
valamint  a  művészeti,  a  közművelődési  és  a  közgyűjteményi  területen  foglalkoztatott
közalkalmazottakra vonatkozóan törvény végrehajtásáról szóló 150/1992 (XI.20.) Korm. rendelet, 
továbbá az igazgatót megillető további illetményelemek és pótlékok alapján 391.100.- Ft.

Farkas Lajos a pályázatában nyilvános ülést kért.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság a december 11-ei rendkívüli ülésén, a közgyűlési előterjesztések postázása után
tárgyalta, így a bizottsági vélemények ismertetésére a közgyűlés ülésén, szóban kerülhet sor.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (XII.13.) határozata

 az Intercisa Múzeum igazgatójának megbízásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. január 1-jétől 2023. december 31-éig terjedő
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határozott időre Farkas Lajost bízza meg az Intercisa Múzeum intézmény vezetésével, igazgatói
beosztással. Az igazgató havi járandósága a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, a törvény végrehajtásáról szóló 150/1992 (XI.20.)  Korm. rendelet, valamint az igazgatót
megillető további illetményelemek és pótlékok alapján 391.100.- Ft.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az.  1.  pontban
foglaltak szerint szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

     a polgármester

  -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

      a személyügyi és működtetési osztály vezetője:

Határidő: 2018. december 28.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a pályázót értesítse a
közgyűlés döntéséről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

     a polgármester

  -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

      a humán szolgáltatási osztály vezetője:

Határidő: 2018. december 21.

Dunaújváros, 2018. december 13.

Izsák Máté sk.
az oktatási, kulturális, ifjúsági

és sportbizottság elnöke

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

bizottság elnöke
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