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Tárgy:  Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 
intézményvezetői kinevezése  

Sorszám: IV/1 

Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: 
Minősített többség az Mötv. 50. 
§ -a alapján 

Véleményező 
Bizottság: 

Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság, 
Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 
 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. május 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 
igazgatójának 5 év határozott időre szóló magasabb vezetői megbízása 2013. június 30-án 
lejár, ezért az álláshelyet meghirdettük, Békés város honlapján és a „Közigállás” honlapon 
(https://kozigallas.gov.hu ), mely kiírás 2013. március 11-én jelent meg. A beadási határidő 
2013. április 30. volt, eddig az időpontig egy pályázat érkezett. A pályázatot Koszecz Sándor, 
az intézmény jelenlegi igazgatója adta be.  

Az intézményvezetői megbízás feltételeit a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezésére kibocsátott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. §-a szabályozza: 

 
„6/A § (1) Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló 
magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki 
a) rendelkezik 
aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy 
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsgával, 
b) 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 tanfolyam eredményes elvégzését okirattal 
igazolja, 
c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) 
alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves 
szakmai gyakorlatot szerzett, és 
  d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez.”  
 

A jogszabályban és a kiírásban megjelölt feltételeknek a beadott pályázat mindenben 
megfelel.  
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A pályázót Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottsága hallgatja meg, kinevezésére a bizottság tesz javaslatot. A benyújtott pályázat 
érvényességét az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság vizsgálja felül. 
 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.  

Határozati javaslatok: 
 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Koszecz Sándor - a Békés Városi 
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ igazgatói álláshelyére 
érkezett - pályázatát érvényesnek nyilvánítja. 

2. Békés Város Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdésének rendelkezései alapján, valamint a 42. § 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Békés Városi Kecskeméti Gábor 
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ igazgatójává 2013. július 1. – 2018. június 
30. közötti 5 év határozott időre a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport 
és Turisztikai Központ igazgatójává _________________________-t nevezi ki. 
Garantált illetményét ______________,- Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 
____________,- Ft-ban állapítja meg 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Izsó Gábor 
polgármestert a szükséges munkajogi dokumentumok, jognyilatkozatok aláírására, 
megtételére. 

 
Határid ő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 
Békés, 2013. május 22. 
 
         Izsó Gábor  
         polgármester 

Jogi ellenjegyző 
 
 

Pénzügyi ellenjegyző 
 

  






































































