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Tisztelt Képviselő-testület!
A Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjének ügyvezetői megbízatása 2019. december 31. napjával megszűnt a Galéria ’13
Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító okiratának (továbbiakban Alapító
okirat) II. 7.6. pontja ételmében.
A tisztség megbízatásának lejáratára való tekintettel szükségessé vált, hogy a Tisztelt
Képviselő-testület döntsön a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének megválasztása tárgyában.
Az ügyvezetői tisztség betöltésére a Képviselő-testület jogosult pályázatot hirdetni. A pályázati
kiírás feltételeit a Képviselő-testület határozza meg.
A Tisztelt Képviselő-testület az 524/2019. (XII.03.) számú határozatával arról döntött, hogy az
ügyvezetői tisztség ellátására, a pályázati eljárás lefolytatásának időszakára 3 hónap
időtartamra, határozott időre, 2020. január 1. napjától 2020. március 31. napjáig az ügyvezetői
tisztséget eddig is betöltő (név) bízta meg, megbízási jogviszony keretében.
A Tisztelt Képviselő-testület a 2020. január 21. napján megtartott ülésén a 37/2020. (I.21.)
határozatával „Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői
tisztségének betöltéséhez pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalára” c. napirendi ponttal
kapcsolatos döntés meghozatalát a 2020. február 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre
napolta el.
A megbízott ügyvezető, (név) megbízási jogviszonyát 1 hónap határozott időtartamban, 2020.
április 1. napjától 2020. április 30. napjáig meghosszabbította.
A kiírandó pályázati felhívásban, a „szakirányú felsőfokú végzettség”, mint pályázati feltétel
tartalmának pontos meghatározását külső szerv véleményének beszerzésével írta elő.
A Tisztelt Képviselő-testület döntése nyomán, a szakirányú felsőfokú végzettség pontos
meghatározására (név) művészettörténészt kértük fel, aki ezzel kapcsolatban az alábbi
véleményt fogalmazta meg:
„A Galéria '13 ügyvezetői tisztségére vonatkozóan véleményem szerint konkrét felsorolás
helyett inkább egy általánosabb megfogalmazás lenne szerencsés, mivel a bolognai rendszer
bevezetése óta a BA-MA képzések rendje, átjárhatósága is megváltozott, így sokan dolgoznak
a szakmában eltérő BA és MA végzettséggel, valamint a külföldi képzések konkrét megnevezése
is eltérő lehet.
Javaslatom az ügyvezetői tisztséghez kapcsolódó követelményt illetően:
Szakirányú mesterfokozatú végzettség és / vagy szakirányú szakképzettség (különösen az alábbi
területeket illetően: művészettörténet, muzeológia, esztétika, művészetelmélet, művészeti
menedzsment, múzeumi menedzsment)
És mindenképpen követelményként tüntetném fel a tárgyalásszintű idegennyelv-ismeretet (nem
nyelvvizsgát)”

Ezen túlmenően megkereséssel éltünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős
Államtitkárság Közművelődési és Alkotóművészeti Főosztály felé. (név) főosztályvezető úr –

(név) művészettörténész véleményével egybehangzóan – az alábbi, részletes tájékoztatást
fogalmazta meg:
„Mint a szakterületért felelős minisztérium illetékes főosztálya, az abban foglaltakra a következő
válaszokat adom.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelező
feladata a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése, amelyek folyamatos hozzáférhetősége
érdekében a 78/I. § (1) bekezdése alapján fővárosi kerületben az önkormányzat közművelődési
intézményt biztosít.
A megküldött valamint az intézmény oldalán található okiratok alapján megállapítható, hogy Budapest
Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata fent meghatározott kötelező feladatát a Galéria 13
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság látja el, ezzel az önkormányzat megfelel a jogszabályban
írtaknak.
Levelükben azt írják, hogy a korlátolt felelősségű társaság vezető tisztségének betöltésére vonatkozó,
iskolai végzettséggel összefüggő jogszabályi megkötés nincs. Bár ez a megállapítás de jure megállja a
helyét, azonban felhívom a figyelmüket arra, hogy a Kultv. 78. § - 78/B. §-a meghatározza, hogy a
közművelődési intézmények vezetőinek (beleértve tehát a korlátolt felelősségű társaságokat is), milyen
végzettséggel kell rendelkezniük. A jogalkotó szándéka szerint ez kötelező erővel nem feltétlenül a
gazdasági társaságok vezető tisztségviselőjére vonatkozik, hanem annak megkötése, hogy egy
közművelődési feladatokat ellátó szervezetben legyen legalább egy szakirányú felsőfokú végzettséggel
rendelkező vezető beosztású munkavállaló.
Szakmai szempontból kiemelten előremutatónak tartom, hogy a vezetői pályázat elbírálása során
tekintettel voltak 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.) Kormány rendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) előírásaira.
A Galéria 13 vezetői álláshelyére kiírt pályázata ebből a szempontból megfelel a jogszabályi
előírásoknak.
A különböző iskolai végzettségek jogszabályi megnevezésénél egyrészt megkülönböztetjük annak
fokozatát (középfokú, felsőfokú, Phd, stb.), másrészt annak szakirányát. A pályázati felhívás-tervezetben
szereplő „szakirányú felsőfokú végzettség”, „művelődésszervező szakirányú felsőfokú végzettség”
megfogalmazások pontosak, megállják a helyüket.
Tekintettel arra, hogy az egyes felsőfokú végzettséget adó képzések elnevezése és értelemszerűen
tartalma időről időre felülvizsgálatra kerül, új képzések jelennek meg, régi képzések szűnnek meg, ezért
a pályázati eljárás során elfogadható szakirányú felsőfokú végzettségek taxatív felsorolását nem
javaslom. A felsőfokú közművelődési szakképzettségek legpontosabb meghatározását a jelenleg hatályos
jogszabályi környezetben a Kormányrendelet 21. §-ának 6. pontja tartalmazza. Ennél bővebb
felsorolást, meghatározást nem tartok szükségesnek.
Összefoglalva a fent írtakat, a megküldött pályázati felhívás-tervezet a jogszabályban írtaknak
megfelel, sem jogi sem szakmai szempontból nem látom szükségesnek annak kiegészítését,
módosítását.”

A Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító
okirata II. 6.4 alpontja szerint:
„6.4. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:
(…)
j) a Ptk. 3:123 §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása;
(…)
Illetve az Alapító okirat II. 7.1. alpontja szerint:
„7.1. Ügyvezető megbízatása legfeljebb 5 év időtartamra szól, újra választható, illetve
bármikor visszahívható. Az Ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.”
A pályázati felhívásban szükséges megjelölni a munkakör betöltésével kapcsolatos valamennyi
releváns információt, így különösen:
a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
A témában járatos szakértő véleménye beépítésre került az előterjesztés 1. számú mellékletét
képező Pályázati Felhívásba.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat I. pontjában szereplő
„jelen határozat mellékletet” alatt jelen előterjesztés 1. számú mellékletét kell érteni. A
határozati javaslatban, illetve a mellékletben szereplő kipontozott részek értelemszerűen a
Képviselő-testület döntése alapján kerülnek kitöltésre.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a döntések meghozatalát.

Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2020. (II 11.) határozata a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetői tisztségének betöltésére szóló pályázat kiírásáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata úgy dönt, hogy
I.

II.
III.
IV.

a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetői tisztségének
betöltésére pályázatot hirdet, a pályázat feltételeit jelen határozat mellékletében
foglaltaknak megfelelően határozza meg.
a vezetői megbízatás időtartamát 2020. május 1. – 20………. között határozza meg.
a pályázat benyújtásának határidejeként …………………napját, a pályázat
elbírálásának határidejeként pedig …………………… napját jelöli meg.
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás közzétételéről.

V.

felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati határidő lejártát követően a pályázatokat
terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2020. ……………….
Az előterjesztést a Képviselő–testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.
Budapest, 2020. január 30.

Babócsi Beáta
osztályvezető
az előterjesztés készítője

Melléklet: 1.számú melléklet – Pályázati felhívás

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

