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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület 27/2013. (II.2.) számú határozatának megfelelően kiírásra került a 
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem magasabb vezetői álláshelyére szóló 
pályázat. 
 
A pályázati kiírásban megjelölt határidőn belül egy törvényes pályázat érkezett: Horváth 
Lászlónéé, az intézmény jelenlegi igazgatójáé. A pályázat tartalmazza a jogszabályban és a 
kiírásban előírt szakmai önéletrajzot, a helyzetelemzést és a vezetői programot, a végzettséget 
igazoló dokumentumokat, valamint a pályázathoz előírt adatvédelmi nyilatkozatot és erkölcsi 
bizonyítványt.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előírt szakmai végzettségek közül a 
pályázó nem rendelkezik 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 tanfolyami végzettséggel, azonban a tanfolyamra való 
jelentkezése másolatát és a képző intézmény igazolását a tanfolyam megkezdésének későbbi 
időpontra halasztásáról csatolta. Horváth Lászlóné szóban jelezte, hogy a tanfolyam új 
időpontja május vége és a tanfolyam június 28-án vizsgával zárul, így a kinevezés napján 
(július 1.) rendelkezni fog a hiányzó végzettséggel. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. 
rendelet 7. § (6) bekezdésének megfelelően a pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója által 
felkért szakmai bizottság véleményezte, melynek tagjai voltak dr. Makra Istvánné, az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke, Orcsik Ferenc közművelődési szakértő, 
a Magyar Népművelők Egyesületének Baranya Megyei Szervezetének ügyvezetője, valamint 
Schaff Anikó a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem Közalkalmazotti 
Tanácsának elnöke. A szakértői bizottság 2013. május 15. napján megtartott ülésén 
meghallgatta a pályázót.  A szakértői bizottság a pályázatot szakmailag magas színvonalúnak 
minősítette és a pályázó szakmai munkáját, a kultúra területén eddig végzett innovatív 
tevékenységét kiemelkedőnek ítélte meg, így a képviselő-testületnek a pályázó személyének 
elfogadását javasolja. 
 
Orcsik Ferenc közművelődési szakértő írásos szakértői véleményt készített, melyben az alábbi 
összegző véleményt alakította ki: 
Megállapítható, hogy a pályázó jól felkészült közművelődési szakember, jól ismeri az 
intézmény munkáját, képes szintetizálni a környezeti hatásokat, irányt mutatni a 
tevékenységfejlesztéshez, jó irányba vezetni az intézményt. Erre való alkalmasságát az 
elmúlt vezetői ciklusban is bizonyította. Különös erénye, hogy a közművelődési 
minőségfejlesztésben szerzett ismereteket kamatoztatni igyekszik az intézmény munkájának 
tervszerű fejlesztésében, továbbá a kulturális térségfejlesztésben betöltött példaadó 
tevékenysége külön kiemelendő és elismerésre méltó. Vezetői pályázatát elfogadásra 
ajánlom. Az előző vezetői ciklusban elért szakmai eredményei, folyamatos önfejlesztése, 
stratégiaalkotó képessége alapján alkalmasnak tartom a pályázatban kiírt magasabb vezetői 
álláshely betöltésére, kinevezését javaslom. 
(A pályázat és a szakértői vélemények megtekinthetőek a Városüzemeltetési és Intézmény-
felügyeleti Irodán a 216-os irodában.) 



 
A Közalkalmazotti Tanács 2013. május 14-én tartott értekezletén megtárgyalta a pályázatot és 
támogatta Horváth Lászlóné kinevezését. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § 
(1) bekezdése értelmében a magasabb vezetői ellátására történő megbízás a pályázat 
elnyerését követően legfeljebb öt évre adható. 
 
A fentiek figyelembevételével Horváth Lászlóné magasabb vezetői megbízása – amennyiben 
a képviselő-testület támogatását elnyeri – 2013. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig 
határozott időre szól. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleményének figyelembevételével a javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Közösségek Háza, 
Színház- és Hangversenyterem igazgatójának magasabb vezetői kinevezését és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület megbízza Horváth Lászlónét 2013. július 1. napjától 2018. június 30. 
napjáig határozott időre a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem magasabb 
vezetői teendőinek ellátásával. 
 
A képviselő-testület illetményét kinevezése napjától: 279.800 forintban állapítja meg. 
Besorolás szerinti illetménye:       218.900 Ft.- 
Munkáltatói döntésen alapuló garantált illetményen felüli illetmény:   15.900 Ft.- 
Magasabb vezetői pótléka:         45.000 Ft.- 
Illetménye összesen:        279.800Ft.- 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói, adminisztratív 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2013. május 22. 
 
        Polics József 
        polgármester 
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