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Készítette: Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2022. október 25. napi ülésére 

 

Tárgy: a Művelődési Ház ás Könyvtár intézményvezetői munkakör ellátásra beérkezett 

pályázat elbírálása 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 124/2022. (IX.15.) Kt. 

határozatában foglaltak alapján pályázatot írt ki a Medgyesegyházi Művelődési Ház és 

Könyvtár intézményvezetői munkakör betöltésére. 

A megadott határidőig egy darab pályázat érkezett be, Fajó Attila személyében. 

 

A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 

intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek 

módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet előírja:  
6. § (1) 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. 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság tagjai a következők: 

1. Csibor Márton a Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatója 

2. Zipperer Viktor a Medgyesegyházi Művelődési Ház és Könyvtár megbízott vezetője 

3. Futaki János Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testületi tagja 

4. Havancsák Piroska Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégium intézményvezetője 

 

 

I. H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelembe véve a bizottság 

véleményét - úgy dönt, hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és 

Könyvtár intézményvezetői munkakör betöltésére beérkezett pályázatot 

érvényesnek/érvénytelennek nyilvánítja. 

2022. …………….. napjától 20 ………………… napjáig teljes munkaidős foglalkoztatásban 

munkaszerződést köt ……………………-al az intézményvezetői munkakör ellátására.  

Havi illetményét bruttó 400.000,- Ft összegben állapítja meg. 

 

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/028376
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/028376


 

II.  HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. november 

1. napjától 2022…………. napjáig Zipperer Viktort megbízza a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával, az 

eredeti kinevezésében meghatározott könyvtáros munkakörének változatlanul hagyása 

mellett. Vezetői illetménypótlékát a kinevezésében meghatározott illetményén felül 2022. 

november 1. napjától 2022……………. napjáig havi bruttó ……………..- Ft összegben 

állapítja meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

              

 

Medgyesegyháza, 2022. október 20.     

 

 

 

      Kraller József 

               polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

 

dr. Kávássy Leila Viola 

         jegyző 


