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Tisztelt Képviselőtestület!

A  T.  Képviselőtestület  a  2011.  november  09-ei  ülésén,  a  346/2011. (XI.09.)  számú 
határozatával úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói 
feladatainak  ellátásra  (a  245/2011.  sz.  előterjesztésben  foglaltak  szerinti  tartalommal) 
pályázatot  ír  ki,  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 szakértői bizottság összetételéről,  a Kjt. 20/A.§ (6) kezdése, valamint a 
Korm. rendeletben meghatározott szabályok szerint.

A  pályázati  felhívás  2011.  november  16-án  megjelent a  Kormányzati  Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán.

A fenti döntés értelmében a pályázat benyújtásának határideje 2012. január 6. napja volt, mely 
határnapig hat pályázat érkezett az FMK és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására.

Tájékoztatom a T.  Képviselőtestületet,  hogy az általa létrehozott szakértői  bizottság 2012. 
január  30-án hallgatja meg a pályázókat,  és értékeli  a pályázatokat.  A bizottság az írásba 
foglalt  véleményét  megküldi  a  kinevezési,  megbízási jogkör  gyakorlója,  azaz  Képviselő-
testület részére.

A Humán ügyek  Bizottsága a 2012. februári  képviselőtestületi  ülést  megelőzően tartandó 
bizottsági ülésen hallgatja meg a pályázókat, és ennek alapján sorrendet állít fel.

A  Kjt.  20/A.§  (6)  bekezdése  értelmében  a  kinevezési,  megbízási  jogkör  gyakorlója  a 
betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság írásba foglalt 
véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésen dönt a közalkalmazotti 
jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

Fentiekre,  és a 245/2011. számú előterjesztésben meghatározott  ütemtervre figyelemmel  a 
Képviselőtestület  a  2012.  februári  ülésén  hallgathatja  meg  a pályázókat  és  a  szakértői 
bizottság véleménye valamint a Humán Ügyek Bizottsága állásfoglalása figyelembe vételével 
dönthet a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetőleg a vezetői megbízásról.
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