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Tájékoztató 

a Marcali Művelődési Központ igazgatói megbízásának hosszabbításáról 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 27-én hirdetett pályázatot a 

Marcali Művelődési Központ igazgatói beosztására. A pályázati eljárást a Képviselő-testület a 

192/2019. (XII.19.) számú képviselő-testületi határozat értelmében eredménytelennek nyilvánította.  

A 2020-as évben az igazgatói pályázat felhívásának újbóli közzétételére több okból nem került sor. 

Egyrészt a járványügyi helyzet miatt nem volt belátható, hogy a pályázók meghallgatása és a pályázókat 

meghallgató szakmai bizottság összehívható-e és biztonságosan. Másrészt az Országgyűlés által 2020. 

május 19. napján elfogadott a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti 

jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. 

évi XXXII. törvénynek a vezetői munkakör betöltésének feltételeit is meghatározó végrehajtási 

rendelete (39/2020. (X.30.) EMMI rendelet, a továbbiakban: EMMI Rendelet) csak 2020. október 30-

án került elfogadásra. A Rendelet előírásait alkalmazva a decemberi testületi ülésre terveztük a vezetői 

pályázat szövegezését a Képviselő-testület elé terjeszteni. 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletével Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.  

A vezetői pályázat felhívásának tartalmát az EMMI Rendelet meghatározza, így a felhívás polgármesteri 

határozattal közzétehető, ugyanakkor az EMMI Rendelet 6.§ (2) bekezdése értelmében a pályázatokról 

a munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül, vagy ha e jogot  –

testület gyakorolja,  a következő ülésen dönt. 

Továbbra is úgy gondolom, hogy az intézmény vezetésére vonatkozó pályázatok elbírálásának feladata 

olyan ügy, amelyben a Képviselő-testület valamennyi tagjának szavazata, és a Képviselő-testület 

egészének döntése szükséges. Mivel jelenleg nem látható, mikor kerülhet sor Képviselő-testületi ülésre, 

így a pályázati felhívás közzétételével is indokolt várni. 

Az EMMI Rendelet 6.§ (1) bekezdése által előírt, a pályázókat a pályázati határidő leteltét követő 30 

napon belül meghallgató szakmai bizottság összehívása és a pályázók meghallgatása sem célszerű 

egyelőre a jelenlegi járványügyi helyzetet figyelembe véve. 

Tekintettel arra, hogy az intézmény vezetését biztosítani kell, a jelenlegi megbízott igazgató, Tornainé 

Molnár Gertrúd megbízása hosszabbításra kerülne 2021. április 30. napjáig. 

Az EMMI Rendelet 5.§ (8) bekezdése értelmében a vezetői pályázatot legkésőbb az intézményvezetői 

munkakört betöltő munkavállaló intézményvezetői munkakörben történő foglalkoztatásának 

megszűnése előtt 90 nappal kell kiírni. Remélhetőleg erre 2021 januárjában sort tudunk keríteni.  

Tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett 

veszélyhelyzetre a Képviselő testület hatásköreit a polgármester gyakorolja.  



A polgármesteri döntést megelőzően kérem a Tisztelt Bizottság tagjait és a Képviselőket, hogy 

amennyiben megjegyzésük vagy kérdésük van, szíveskedjenek azt legkésőbb számomra jelezni 2020. 

december 14. napján 12 óráig elektronikusan (emailben). 

 

Határozati javaslat 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Polgármestereként - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, 

valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 

Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel – a Képviselő-testület feladat- és 

hatáskörének gyakorlása körében eljárva - a Marcali Művelődési Központ vezetésével megbízott 

Tornainé Molnár Gertrúd vezetői megbízását 2021. április 30. napjáig meghosszabbítom munkabére 

változatlanul hagyása mellett. 

 

 

Marcali, 2020. december 9. 

 

 Dr. Sütő László s.k. 

 polgármester 


