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Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Képviselő-testület a 2013. augusztus 26-ai ülésén, a 184/2013. (VIII.26.) számú 
határozatával úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 
magasabb vezetői feladatainak ellátására a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak 
megfelelő tartalommal pályázatot ír ki, 2015. december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra –a folyamatban lévő peres eljárásra tekintettel- a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (továbbiakban:Kjt.), 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. rendeletben (továbbiakban 
Korm. rendelet) foglalt rendelkezések alapján. 
 
Továbbá döntött a 2013. október 3-ai ülésén a 234/2013. (X.03.) számú határozatával a 
szakértői bizottság összetételéről, a Kjt. 20/A § (6) bekezdése, valamint a Korm. rendeletben 
meghatározott szabályok szerint.  
 
A pályázati felhívás 2013. szeptember 18. napján jelent meg a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, ezzel egyidejűleg 
intézkedtünk az Önkormányzat honlapján történő megjelentetésről. 
 
A pályázatok benyújtási határideje 2013. október 17. napja volt, e határnapig Tóth Betty, és 
Morassi László nyújtotta be pályázatát az FMK és Intézményei igazgatói feladatainak 
ellátására, mindkét pályázat a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel. 
 
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója 
betöltendő munkakör feladatit érintően szakértelemmel rendelkező bizottság írásba foglalt 
véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésen dönt a közalkalmazotti 
jogviszony létesítéséről, a magasabb vezetői megbízásról. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az általa létrehozott szakértői bizottság 2013. 
október 31. napján, a Humán Ügyek Bizottsága pedig 2013. november 6. napján tartandó 
bizottsági ülésén hallgatja meg a pályázókat. 
 
A szakértői bizottság, valamint a Humán Ügyek Bizottsága véleményét összefoglaló táblázat 
a képviselő-testületi ülésen kerül kiosztásra. 
 
Mindezek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az eljuttatott pályázatok, a szakértői 
bizottság véleményének, valamint a Humán Ügyek Bizottsága állásfoglalását figyelembe véve 
a pályázók személyes meghallgatása után döntsön a magasabb vezetői megbízásról. 
 
 
Budapest, 2013. október 28. 
 
 
        dr. Bácskai János s.k. 
             polgármester 
 



 
Határozati javaslatok: 
 
A. változat: 
 
1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak 
ellátására kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
Határidő: 2013. november 07. 
 
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az eredményes pályázat alapján ……………………-ot 2014. január 1. napjától 
2015. december 31. napjáig, határozott időtartamra megbízza a Ferencvárosi Művelődési 
Központ és Intézményei magasabb vezetői, igazgatói feladatainak ellátásával. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
Határidő: 2013. november 07. 
 
4.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy ……………….. illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény irányadó rendelkezései alapján havi bruttó 450.000,- Ft-ban állapítja meg, 
azzal a kikötéssel, hogy az illetménynek a vezetői döntésen alapuló illetményrésze, 
valamint a vezetői pótlék kizárólag a vezetői megbízás időtartamára kerül megállapításra. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
 
5.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Polgármestert, hogy a pályázaton résztvevőket a pályázat eredményéről értesítse, 
valamint a nyertes pályázó esetében a szükséges munkáltatói intézkedés megtételéről 
gondoskodjon. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
 
B. változat: 
 
1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak 
ellátására kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
Határidő: 2013. november 07. 
 
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az eredményes pályázat alapján ……………………-tal a Ferencvárosi 
Művelődési Központ és Intézményeinél határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt 
létesít 2014. január 1. napjától, 4 hónap próbaidővel, valamint 2014. január 1. napjától 
2015. december 31. napjáig, határozott időtartamra megbízza az Ferencvárosi Művelődési 
Központ és Intézményei magasabb vezetői, igazgatói feladatainak ellátásával. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
Határidő: 2013. november 07. 
 



4.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy ……………….. illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény irányadó rendelkezései alapján havi bruttó 450.000,- Ft-ban állapítja meg, 
azzal a kikötéssel, hogy az illetménynek a vezetői döntésen alapuló illetményrésze, 
valamint a vezetői pótlék kizárólag a vezetői megbízás időtartamára kerül megállapításra. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
 
5.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Polgármestert, hogy a pályázaton résztvevőket a pályázat eredményéről értesítse, 
valamint a nyertes pályázó esetében a szükséges munkáltatói intézkedés megtételéről 
gondoskodjon. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
 
 
C. változat: 
 
1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak 
ellátására kiírt magasabb vezetői pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
Határidő: 2013. november 07. 
 
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak 
ellátására magasabb vezetői pályázatot ír ki, 2015. december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra –a folyamatban lévő peres eljárásra tekintettel-. Felkéri a Polgármestert, hogy 
a 2015. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra szóló magasabb vezetői pályázat 
kiírásáról a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
Határidő: 2014. január 31. 
 
3.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

tudomásul veszi, hogy továbbra is az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rendben 
foglaltaknak megfelelően az igazgató-helyettes látja el az intézményvezetői feladatokat, az 
új igazgató megbízásáig. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
Határidő: 2013. november 07. 
 


