
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 
 

      Iktató szám: 218/2015. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. november 19-ei ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

igazgatói, magasabb vezetői feladatok ellátására beérkezett 
pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének 
meghatározására 

 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné, alpolgármester 
 

Készítette:    Apollónia Aranka, irodavezető 
    Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:  KEN 2015. 11. 18. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A T. Képviselő-testület a 2015. október 15. napján tartott ülésén, a 335/2015. (X.15.) számú 

határozatával úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói 

feladatainak ellátására magasabb vezetői pályázatot ír ki. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése 

értelmében a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, 

megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 3 tagú, a betöltendő munkakör (vezetői 

beosztás) feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, amelynek 

nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai kivételével – a kinevezési, 

megbízási jogkör gyakorlója. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 

jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI.20.) Korm. 

rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a bizottság tagja a Közalkalmazotti Tanács, illetve a 

reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai 

szervezet tagja. 

 

Fentiek alapján a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak 

ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint 

javaslom meghatározni: 

- Ódor Katalin, szakértő (közművelődés), a Pestszentimrei Közösségi Ház 

igazgatója, 

- Gábor Ilona, a Budapesti Népművelők Egyesületének elnöke, aki egyben a Magyar 

Népművelők Egyesületének elnökségi tagja, a Kispesti Művelődési Ház 

igazgatója, 

- Várhalmi András, szakértő (közművelődés), a Budapesti Népművelők 

Egyesületének ügyvezető elnöke, 

- a Közalkalmazotti Tanács által delegált tag. 

 

A szakértők (ide nem értve a Közalkalmazotti Tanács által delegált tagot) bruttó 20.000,- 

Ft/benyújtott pályázatok megbízási díj ellenében látnák el a szakértői feladatokat. 

 

Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2015. november 5. 

 

 

Kállay Gáborné s.k. 

alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat: 

 

1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói, magasabb vezetői 

feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételét az 

alábbiak szerint határozza meg: 

- Ódor Katalin, szakértő (közművelődés), a Pestszentimrei Közösségi Ház 

igazgatója, 

- Gábor Ilona, a Budapesti Népművelők Egyesületének elnöke, aki egyben a Magyar 

Népművelők Egyesületének elnökségi tagja, a Kispesti Művelődési Ház 

igazgatója, 

- Várhalmi András, szakértő (közművelődés), a Budapesti Népművelők 

Egyesületének ügyvezető elnöke, 

- a Közalkalmazotti Tanács által delegált tag. 

Határidő: 2015. november 19. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szakértői bizottság tagjainak (a Közalkalmazotti Tanács által delegált tag kivételével) 

megbízási díját bruttó 20.000,- Ft/benyújtott pályázatok összegben határozza meg. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a szakértők megbízási szerződésének aláírásáról 

gondoskodjon a 3142. „Humánszolgáltatási feladatok” költségvetési sor terhére. 

Határidő: az igazgatói pályázatok benyújtásának határidejét követő 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 


