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Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények:
A Tisztelt Képviselő-testület a 2019. decemberi ülésén az 555/2019. (XII.03.) számú
határozatával döntött a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának
kiírásáról, tekintettel arra, hogy az igazgatói tisztség megbízása 2020. február 23. napján
lejárt.
A pályázati kiírás értelmében a pályázatok benyújtásának határideje 2020. január 10. napja
volt.
A megadott határidőig négy pályázat, a megadott határidőn túl egy pályázat érkezett be. A
határidőn belül beérkezett pályázatok közül két pályázó felelt meg a kiírásban foglaltaknak,
egy pályázó nem rendelkezett az előírt iskolai végzettséggel, egy pályázó esetében pedig az
előírt végzettség megszerzése folyamatban volt.
A pályázat elbírálását megelőzően a két érvényes pályázatot benyújtó személy a pályázatát
visszavonta, ezért a Tisztelt Képviselő-testület 2020. február 11. napján megtartott ülésén, a
101/2020 (II.11.) számú határozatával, a decemberben kiírt pályázatot érvénytelenné
nyilvánította és a 104/2020 (II.11.) számú határozatával ismételten a pályázat kiírásáról
döntött.
A megismételt pályázati eljárásban a pályázatok benyújtásának határideje 2020. március 20.
napja volt.
A kiírásra három pályázat érkezett, két pályázó teljesítette maradéktalanul a pályázatban kiírt
szakmai és formai feltételeket, egy pályázó sem a formai feltételeknek nem tett eleget, sem a
szakmai feltételeknek nem felelt meg.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere a 221/2020. (IV.14.) számú
határozatával Tóth Betty érvényes pályázatot benyújtó pályázót bízta meg a Táncsics Mihály
Művelődési Ház vezetésével, a további pályázatokat elutasította, a döntésekről a pályázókat
értesítette.
A Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyének
betöltésére kiírt pályázat eredményesen lezárult.
A nyertes pályázó (név) 2020. április 20. napján e-mail üzenetben a vezetői megbízást
visszautasította.
Fentiekre tekintettel ismételten új pályázat kiírása vált szükségessé.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere a 241/2020. (V.12.) számú
határozatával döntött az ismételt pályázati kiírásról.
A harmadik alkalommal kiírt pályázati eljárásban a pályázatok benyújtásának határideje 2020.
június 20. napja volt.

A megadott határidőben öt pályázat érkezett. A beérkezett pályázatokra vonatkozó
legfontosabb adatokat a jelen előterjesztés 1. mellékleteként csatolt táblázatban foglaltuk
össze, amelyben rögzítésre került, hogy két pályázó teljesítette maradéktalanul a pályázatban
kiírt szakmai és formai feltételeket, két pályázó a szakmai feltételeknek nem felel meg, egy
pályázó sem a formai feltételeknek nem tett eleget, sem a szakmai feltételeknek nem felel
meg.
A véleményező bizottság 2020. július 7. napján véleményezi a pályázatokat, a véleményező
bizottság üléséről készített jegyzőkönyv a Képviselő-testület bizottságainak üléseiről készített
jegyzőkönyvekkel együtt 2020. július 10. napján kerül megküldésre az érintettek részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől fentiek alapján döntéseit meghozni szíveskedjék!
Határozati javaslatok:
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2020 (VII.14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői
álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
………………… (név) pályázatát a pályázati kiírásban előírt végzettség hiánya
miatt elutasítja.
II.

felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület
döntéséről.

Határidő: 2020. július 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2020 (VII.14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői
álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
………………… (név) pályázatát a pályázati kiírásban előírt végzettség hiánya
miatt elutasítja.
II.

felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület
döntéséről.

Határidő: 2020. július 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

3.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2020 (VII.14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői
álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
………………… (név) pályázatát elutasítja, mivel nevezett pályázata, a
pályázati kiírásban előírt formai feltételeknek nem felelt meg továbbá az előírt
szakmai feltételekkel a pályázó nem rendelkezik
II.

felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület
döntéséről.

Határidő: 2020. július 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

4.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2020 (VII.14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői
álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
megállapítja, hogy ………….. (név) pályázó pályázata megfelel a pályázati
kiírásban foglaltaknak, de élve diszkrecionális jogával másik – szintén minden
pályázati feltételnek megfelelő pályázatot benyújtó – pályázót nevez ki a
Táncsics
Mihály
Művelődési
Ház
intézményvezetőjévé,
ezért
………………… (név) érvényes pályázatot benyújtó pályázó pályázatát
elutasítja.
II.

felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület
döntéséről.

Határidő: 2020. július 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

5.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2020. (VII. 14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői
álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.. …………………. (név) érvényes pályázatot benyújtó pályázót kinevezi a Táncsics
Mihály Művelődési Ház állományába határozatlan időtartamra, 3 hónap próbaidő
kikötésével, és egyben határozott időre, 2020. július 15. napjától 2025. július 14.
napjáig terjedő időtartamra megbízza az intézmény vezetésével.
Közalkalmazott munkaköre: intézményvezető.
Besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztály: ………………….fokozat:………….
Havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
Alapilletmény: ………...............,- Ft, magasabb vezetői pótlék:…………..Ft,
kulturális
illetménypótlék:………….
Ft,
munkáltatói
döntésen
alapuló
illetménykiegészítés: ……………,- Ft.
A munkavégzés helye: Táncsics Mihály Művelődési Ház, 1239 Budapest,
Grassalkovich út 122.
II. felkéri a polgármestert az érintett személy értesítésére, és a szükséges munkaügyi
dokumentumok elkészíttetésére.
Határidő: 2020. július 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv) 46. § (2) b) pontja szerint a képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére
választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás
megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az érintett pályázók egyike sem kérte zárt
ülés tartását.
Az előterjesztést a Képviselő-testület eredeti hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A
határozati javaslat elfogadásához az Mötv. 50. §-a alapján (az Mötv. 42. § 2. pontjában
meghatározott kinevezés és vezetői megbízás) minősített szótöbbség szükséges.
Budapest, 2020. június 26.

Babócsi Beáta
osztályvezető
az előterjesztés készítője

Melléklet: Pályázati összesítő

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

