
 

 

    VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT                                                                                                                         

            POLGÁRMESTERE                                                            

      8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

        Telefon: 85/501-003 Pf: 5. 

      E-mail: polghiv@marcali.hu           

Fax: 85/501-055 

 

Ügyiratszám: 2273-2/2017.       2. sz. előterjesztés 

 

 

 

EL Ő T E R J E S Z T É S 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

2018. március 14-i soron kívüli ülésére 

 a Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/03/1498/2017. számú törvényességi felhívásának 

tárgyalásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/03/537/2018. ügyiratszámon a mellékelt 

törvényességi javaslatot tette a Képviselő-testület 189/2017. (XI.23.) számú határozatával 

kapcsolatban. 

A Képviselő-testület 2017. november 23-án zárt ülésen tárgyalta a Marcali Kulturális 

Központ igazgatói álláshelyére érkezett pályázatot. Az álláshely betöltésére 2 érvényes 

pályázat érkezett. 

A törvényességi javaslatban szerepel, hogy a Képviselő-testület az elfogadott pályázati 

kiírásban a vezetői megbízást határozott időre, 2022. december 31-ig, azaz 5 évre hirdette 

meg. A 2017. november 17-én kelt és a 2017. november 23-i zárt képviselő-testületi ülésen 

elfogadott előterjesztésben azonban a mindkét személyre megfogalmazott határozati javaslat – 

a pályázati kiírástól eltérően – 2019. december 31-ig javasolta a vezetői megbízás időtartamát. 

A pályázók 2017. november 23-án írásbeli nyilatkozatot tettek arra vonatkozóan, hogy 5 

évnél rövidebb időtartamra is vállalják a vezetői megbízást. 

A rövidebb idejű megbízást a szakmai bizottság véleményére hivatkozva az ülésen szóban 

indokoltam, melyet alapos mérlegelés után a képviselő-testület megszavazott. 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal megállapítása alapján a Képviselő-testület nem az általa 

meghatározott pályázati feltételek szerint folytatta le a pályázati eljárást és nem az általa 

meghirdetett kiírásnak megfelelően adott vezetői megbízást a Marcali Kulturális Központ 

igazgatójának. Erre tekintettel javasolja, hogy a Képviselő-testület a jövőben a pályázatok 

elbírálása során a döntés meghozatalakor is maradéktalanul vegye figyelembe a maga által 

előzetesen meghatározott feltételeket. 
 

A Somogy Megyei Kormányhivatal észrevételeire reagálva megjegyzem, hogy a pályázókat 

összességében semmilyen hátrány nem érte azzal, hogy a rövidített idejű vezetői megbízásra 

tettem javaslatot a pályázati meghallgatások – amelyeken részt vettem – tapasztalatainak 

függvényében. A képviselő-testületi anyagok, előterjesztések rendje miatt – amely szerint hat 

nappal korábban ki kell küldeni az anyagot – került sor a javaslat megtételére előbbi 

dátummal, mint a pályázók lemondó nyilatkozatának időpontja. Tekintettel arra, hogy a 
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napirend zárt ülési anyag volt, így ennek az információnak, javaslatnak a zártsága biztosított 

volt. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Civil Kapcsolatok, Kulturális, 

Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottságának a pályázatokat munkaterv szerint nem kellett 

tárgyalnia, hiszen a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. törvény 20/A § 

(3) bekezdése alapján a képviselő-testület számára a szakmai előkészítő bizottság létrehozása 

és véleményének mérlegelése, ami miatt további meghallgatásnak a pályázókat kitenni 

szükségtelen. Emiatt az érintett bizottság csak a pályázati felhívás tervezetét véleményezi. 

A képviselő-testületi döntés meghozatalára megtett javaslat nem vonta el a képviselő-testület 

döntési jogát. A pályázat kiírásakor még nem tudható, hogy a pályázók alkalmasak lehetnek-e 

az előírt időtartamra. Ez a fenti esetben kérdésessé vált.  

Mivel a pályázók közalkalmazotti jogviszonyát mindez nem érintette és a vezetői megbízás 

elnyerése egy jövőbeni lehetőség számukra, így a képviselő-testület döntésével semmilyen 

hátrány nem érte őket. Egyik fél sem bízhatott abban, hogy csak ő nyeri el a vezetői 

megbízást.  

Nem cél a beosztásra vonatkozó időtartam változtatása, de adódhatnak ilyen helyzetek, a 

megismételt eljárással valószínűleg ugyanez a helyzet állt volna fenn és az intézmény további 

munkájának sem tenne jót egy bizonytalan helyzet fenntartása. 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei Kormányhivatal 

SOB/03/537/2018. számú a Képviselő-testület 189/2017. (XI.23.) számú határozatával 

kapcsolatban tett törvényességi javaslatát megtárgyalta, tartalmát megismerte.  

A képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület jelen 

határozatáról tájékoztassa a Somogy Megyei Kormányhivatalt. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

              Bödőné Dr. Molnár Irén c. főjegyző 
 

Határidő: 2018. március 19. 

 

 

 

Marcali, 2018. március 7. 

 

                                                                                          

             

                                                                                                                    Dr. Sütő László sk. 

                                                                                                                      polgármester 
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