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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2021. december 7. napi ülésére 

 

Tárgy: A Művelődési Ház ás Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásra kiírt 

munkakör pályáztatása  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői 

feladatainak ellátásával megbízott Zipperer Viktor megbízása 2021. szeptember 30. napjával 

lejárt. 

A hatályos jogi szabályozás szerint az intézményvezetői munkakör betöltésére pályázatot kell 

kiírni. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről 

és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, 

valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról 6. § Az érvényes pályázatot 

benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói 

jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény alapfeladatait érintően 

szakértelemmel rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja meg. A bizottság tagjai között 

helyet kell kapnia 

a) ha a kulturális intézményben működik üzemi tanács, annak egy képviselőjének, 

b) a kulturális intézmény fenntartója legalább egy képviselőjének, továbbá 

c) a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő 

ca) országos szakmai szervezet egy képviselőjének vagy 

cb) a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértőnek és 

cc) a kulturális intézményben képviselettel bíró reprezentatív szakszervezet - ha van ilyen - 

egy képviselőjének. 

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét 

mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha e jogot testület 

gyakorolja, a következő ülésén dönt. 

 

 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 6 § alapján 

a Medgyesegyházi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakör betöltésére 

kiírt pályázat elbírálásához szükséges bizottságba az alábbi tagot delegálja: 

…………………………..képviselő 

valamint  

…………………………... 

…………………………... 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

              

 



Medgyesegyháza, 2021. december 2.     

 

 

 

      Kraller József 

               polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

dr. Kávássy Leila Viola 

         jegyző 

 


