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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 112/2008. (VI. 26.) számú határozatával a Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem igazgatói feladatinak ellátására kinevezte Horváth Lászlónét 2008. július 
1. napjától 2013. június 30. napjáig szóló határozott időtartamra.  
 
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-ának és 23. § (2)-
(3) bekezdéseinek, valamint az e törvény végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI. 20.) 
Kormányrendelet 6/A. és 7. §-ai szerint az önkormányzat a magasabb vezetői állás betöltése 
során pályázati eljárás lefolytatására kötelezett. 
 
A jogszabályok meghatározzák a beosztás betöltéséhez kötelezően előírt képesítési, valamint 
szakmai gyakorlati feltételeket. A vezetői megbízás legfeljebb 5 év határozott időtartamra 
szólhat. 
  
A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ honlapján kell közzétenni, a közzététel hivatalos napjának a megjelenés napját 
tekintve, melytől számított 30 napnál a pályázatok benyújtási határideje nem lehet rövidebb. 
A felhívást a pályázati határidő feltüntetésével az önkormányzat internetes honlapján is 
ismertetni kell.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az igazgatói állás betöltésére az 1. számú 
mellékletben foglalt tartalommal írjon ki pályázatot. A benyújtott pályázatokat szakmai 
bizottságnak kell véleményeznie, melynek tagja kell, hogy legyen a Közalkalmazotti Tanács, 
illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált 1-1 tag, továbbá egy országos szakmai 
szervezet képviselője. 
 
Javaslom, hogy az alábbi személyeket kérje fel képviselő-testület a szakmai bizottságban való 
részvételre: 

1. Dr. Makra Istvánnét, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnökét,  
2. Orcsik Ferencet, a Magyar Népművelők Egyesületének Baranya Megyei 

Szervezetének ügyvezetőjét,  
3. Schaff Anikót, a Közalkalmazotti Tanács elnökét. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleményének figyelembe vételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 

 
Határozati javaslat 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a polgármester előterjesztésében az 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság véleményének figyelembevételével - 
megtárgyalta a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem magasabb vezetői 
álláshelyének pályázat kiírása tárgyában készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület a Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem magasabb 
vezetői beosztásának betöltésére pályázatot hirdet az 1. számú melléklet szerinti 
tartalommal. 

 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás közzétételéről 
gondoskodjon. 

 



Határidő: értelem szerint 
Felelős:   dr. vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

2.) A Képviselő-testület megbízza az alábbi szakmai bizottságot, hogy a Közösségek 
Háza, Színház- és Hangversenyterem igazgatói beosztásának betöltésére benyújtott 
pályázatokat véleményezze: 

• Dr. Makra Istvánnét, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport és bizottság 
elnökét,  

• Orcsik Ferencet, a Magyar Népművelő Egyesületének Baranya Megyei 
Szervezetének ügyvezetőjét,  

• Schaff Anikót, a Közalkalmazotti Tanács elnökét 
 
A Képviselő-testület felkéri dr. Makra Istvánnét, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság elnökét a szakmai bizottság vezetésére. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:    Polics József polgármester 
 

  
 
 

Komló, 2013. február 11. 
             Polics József 

  polgármester 
 
 
 

 

         



1 .  s z á m ú  m e l l é k l e t  
 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
  
Komló Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben és az annak végrehajtásáról rendelkező 150/1992.(XI. 20.) Kormányrendeletben 
foglaltak alapján pályázatot hirdet fenntartói jogkörébe tartozó KÖZÖSSÉGEK HÁZA, 
SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM (7300 Komló, 48-as tér 1.) magasabb vezetői (igazgatói) 
beosztásának betöltésére. 
 
1. A pályázatot meghirdető szerv: 
 Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 7300 Komló, Városház tér 3. 
 
2. Meghirdetett munkahely, beosztás, a megbízás időtartama: 
 Komló Város Önkormányzata  
 Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem    
 7300, Komló 48-as tér 1. 
 Munkakör: magasabb vezető 
 A vezetői megbízás időtartama: 5 év  
 A megbízás 2013. július 1-től 2018. június 30-ig szól  
 
3. Képesítési és egyéb feltételek: 

1.) A 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 6/A. § (1) bekezdésének, valamint az 1997. év 
CXL. törvény 94. § (1) bekezdésének megfelelően közművelődési intézményben 
magasabb vezető beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki: 

a) rendelkezik 
 aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy 
   ab)  nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri 
  szakvizsgával, 
b) a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés 
 finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-
szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési 
intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja, 
c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) 
alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai 
gyakorlatot szerzett, és 
d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez. 

 
2.)  Büntetlen előélet. 

 
4. Juttatások: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII 
törvény, a végrehajtásról rendelkező 150/1992 (XI.20.) Kormányrendelet előírásainak 
megfelelően. 
 

5. A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó szakmai életrajzát, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelésekkel, 



- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
a pályázat elbírálásában részt vevők azt megismerhetik 

 
6. A pályázathoz csatolni kell: 

- végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatát  
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 
 

7. A pályázat benyújtásának határideje: 
- a pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 

szerv internetes oldalán történő megjelenését követő 30. nap. 
 

8. A pályázat benyújtásának helye: 
                  Komló Város Polgármesteri Hivatala 

7300 Komló, Városház tér 3. 
Polics József polgármester  

 
A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem magasabb vezetői álláshelyének betöltésére” megjelöléssel egy 
példányban kell benyújtani.  

 
9. A pályázat elbírálásának határideje:  

A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 
1992. évi XXXIII törvény, a végrehajtásról rendelkező 150/1992 (XI.20.) 
Kormányrendelet 7. § (10) bekezdésében meghatározott határidők figyelembe 
vételével kerül sor. 
 

10. További felvilágosítás kérhető: 
A pályázat elkészítéséhez szükséges felvilágosítást ad: Laho Andrea irodavezető 7300 
Komló Városház tér 3.  72/584-015 

 
 
 
 
 
 
       Polics József 
       polgármester 
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