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Tárgy:  Múzeumigazgatói pályázat módosítása Sorszám: IV/7 

Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Döntéshozatal módja: 
Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 
bizottság: 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  
 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. március 31-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
   

A Békés Megyei Kormányhivatal szóbeli jelzéssel élt, hogy a múzeumigazgatói pályázat 
kiírásában a pályázat elbírálásának módja helytelenül szerepel: „a bíráló bizottság (Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság) személyes meghallgatást követő javaslatára és a miniszter 
egyetértésével a Képviselő-testület minősített többséggel dönt”. Helyesen: a miniszter 
véleményének kikérésével. A kormányhivatal javaslata, hogy a pályázatot vonjuk vissza és írjuk ki 
újra. Az eredeti pályázat beadási határideje a képviselő-testületi ülés napján jár le, s aki a pályázatot 
beadta, emiatt nem szenvedhet jogsérelmet, ezért javaslatunk az, hogy a képviselő-testület a 
pályázati kiírásban 

1. a pályázat beadási határidejét 2011. márc. 31-ről április 29-re, a döntés határidejét 
május 31-ről június 30-ra módosítsa; 

2. a pályázat elbírálásának módját a kormányhivatal javaslata szerint módosítsa; 

3. a Kormányzati Személyzeti Portálon megjelent álláshirdetést azonnali hatállyal vonja 
vissza és kérje a módosított pályázati kiírás sürgősséggel történő megjelentetését. 

4. a beadott pályázatok érintettjeit a módosításról tájékoztassa, s nyilatkoztassa őket, 
hogy pályázatukat fenn kívánják-e tartani. Amennyiben igen, nem kell új pályázatot 
beadniuk. 

Az állás elfoglalásának időpontja az eredeti kiírás szerint 2011. július 1., ami nem változik, így 
érdeksérelem a pályázókat nem éri. 

Kérem a képviselő-testületet a módosítások elfogadására. 

 
Határozati javaslat: 

1. Békés Város Képviselő-testülete a 17/2011. (I. 27.) határozatával elfogadott, a Békés 
Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatói álláshelyére kiírt pályázatának 

 
a) III. 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„3. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. 04. 29.” 

b) III. 6. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„6. A pályázat elbírálásának határideje: 2011. 06. 30.” 
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c) III. 7. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„7. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a bíráló bizottság (Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság) személyes meghallgatást követő javaslatára és a 
miniszter véleményének kikérésével a Képviselő-testület minősített többséggel dönt. 

 

2. A 2011. március 31-ig beadott pályázatok, amennyiben az érintettek változatlan 
fenntartásukról nyilatkoznak, érvényben maradnak. 

 

Határid ő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 

Békés,  2011. március 23. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyző 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 

 


