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K I V O N A T 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. június 25-ei ülésének jegyzőkönyvéből 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
163/2015.(VI.25.) határozata 
Pályázat kiírása a Kecskeméti Katona József Múzeum és a Kecskeméti Planetárium 
intézményvezetői /magasabb vezetői/ beosztásának ellátására 

 
A Közgyűlés megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 17.837-1/2015. számú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
  
I. 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Katona József Múzeum intézményvezetői 
/magasabb vezetői/ beosztásának ellátására 2015. december 1. napjától 2020. november 
30. napjáig tartó határozott időtartamra pályázatot ír ki a határozat 1. sz. melléklete szerint 
az alábbi kiegészítéssel:  
 
„A pályázatnak tartalmaznia kell” címszó utolsó bekezdése az alábbiakkal egészül 
ki: 
 

• az intézmény irányítására, gazdaságos és hatékony működésére, menedzselésére 
vonatkozó konkrét vezetői elképzeléseket, továbbá elképzeléseit, célkitűzéseit, 
fejlesztési koncepcióit a múzeumokkal és gyűjteményekkel kapcsolatosan 
(Kecskeméti Képtár, Cifrapalota, Naív Művészek Múzeuma, a Kecskeméti 
Katona József Múzeum vasútkerti épülete stb.). 

 
A közgyűlés úgy dönt, hogy a fentiekkel kiegészített pályázati felhívást közzéteszi a 
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján, valamint 
Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján.  
 
Határidő: 2015. augusztus 25.  
Felelős: Mák Kornél alpolgármester 

 
2.) A közgyűlés a Kecskeméti Katona József Múzeum intézményvezetői beosztására 
beérkező pályázatok véleményezése öttagú szakértői bizottságot hoz létre, melynek tagjai  
- Loránd Klára muzeológus, a Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány 

kuratóriumi titkára, 
- a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület képviselője, 
- a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége képviselője, valamint 
- a reprezentatív szakszervezet és a közalkalmazotti tanács által delegált egy-egy 
tag. 
       
Határidő: azonnal 
Felelős: Mák Kornél alpolgármester 



II. 
3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Planetárium intézményvezetői /magasabb 
vezetői/ beosztásának ellátására 2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig 
tartó határozott időtartamra pályázatot ír ki a határozat 2. sz. melléklete szerint és azt 
közzéteszi a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján, 
valamint Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján.  

    
Határidő: 2015. szeptember 29.  
Felelős: Mák Kornél alpolgármester 

 
4.) A közgyűlés a Kecskeméti Planetárium intézményvezetői beosztására beérkező 
pályázatok véleményezése háromtagú szakértői bizottságot hoz létre, melynek tagjai  
-     Csizmadia Ilona népművelő, a Kecskeméti Ifjúsági Otthon munkatársa,  
- a Magyar Népművelők Egyesülete képviselője és  
- a közalkalmazotti képviselő. 
       
Határidő: azonnal 
Felelős: Mák Kornél alpolgármester 
 
5.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a szakértői tevékenység ellátásáért nettó 40.000,- Ft/fő 
díjazást kapnak a szakértői bizottság tagjai, mely Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a szakértői díj előirányzat terhére kerül 
biztosításra.   
 
Határidő: a szakmai vélemény kialakítását követően, azonnal 
Felelős: Mák Kornél alpolgármester 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Kun Istvánné, a Humánpolitikai Csoport vezetője 
     és általa: az érintettek 
 
 

K. m. f. 
 
 

Szemereyné Pataki Klaudia sk.      Dr. Határ Mária sk. 
          polgármester                           jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 

Szabóné Pataki Gyöngyi 
Képviselőtestületi Osztály csoportvezetője 
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