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Tárgy:  Döntés a Kecskeméti Planetárium intézményvezetői /magasabb vezetői/ beosztásának  

ellátásáról  
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 163/2015. (VI.25.) határozata 
(továbbiakban: Határozat) alapján pályázatot hirdetett a Kecskeméti Planetárium magasabb vezetői 
beosztásának ellátására (1. sz. melléklet). 
 
A pályázati felhívás – figyelemmel a jogszabályi rendelkezésekre – a KÖZIGÁLLÁS honlapon 
(http://kozigallas.gov.hu), továbbá Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján 2015. szeptember 29-
én közzétételre került. 
 
A pályázat benyújtásának határidejét a megjelenéstől számított 30 napban jelölte meg a testület, 
mely határidőn belül két pályázó  
 

• E. Kovács Zoltán 
• Szűcs László 
nyújtott be pályázatot. 

 
A pályázati eljárást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: 
Kjt.), valamint 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.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) alapján folytattuk le. 
 
A Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése értelmében: „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) 
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 pályázati anyagok áttekintése során megállapítást nyert, hogy a pályázók az alábbiak szerint 
felelnek meg a magasabb vezetői beosztás ellátásának jogszabály által előírt, illetve a pályázati 
felhívásban szereplő feltételeknek.  
 
E. Kovács Zoltán: 
A pályázó megfelel a magasabb vezetői beosztás ellátásának jogszabály által előírt, illetve a 
pályázati felhívásban szereplő feltételeknek. Jelenleg a Kecskeméti Planetárium igazgatója. 
 

http://kozigallas.gov.hu/


Szűcs László: 
A pályázó nem felel meg a magasabb vezetői beosztás ellátásának jogszabály által előírt, illetve a 
pályázati felhívásban szereplő feltételeknek, mert nem rendelkezik az előírt szakmai végzettséggel 
és szakképzettséggel. Jelenleg a Kecskeméti Planetárium munkatársa. 
 
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a pályázókat meghallgatta a Határozat 4. pontjában felkért, 
a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság, mely a Korm. 
rendelet 7. § (6) bekezdésében írtakra figyelemmel kiegészült a Közalkalmazotti Képviselővel.  
 
A bizottság írásba foglalt szakmai-szakértői véleménye jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi.  
 
A megbízás időtartama a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján került megállapításra, melynek 
értelmében a közgyűjteményi és közművelődési intézményben magasabb vezetői beosztás ellátására 
történő megbízás a pályázat elnyerését követően legfeljebb öt év határozott időre szól. 
 
Az intézményvezető alapilletményét és a további szakképesítésért járó illetménynövekedést – a 
pályázathoz csatolt munkáltatói igazolást alapul véve - a Kjt. 61., 64. és 66. §-a szabályozza, míg a 
magasabb vezetői pótlék mértéke a Kjt. 70. §-a, valamint a Korm. rendelet 3. melléklete 
figyelembevételével került megállapításra. 
 
A pályázati anyagok Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 
36.§ (12) bekezdése alapján a frakcióvezetők és az érintett bizottság tagjai részére másolatban 
átadásra kerültek. 
 
 A pályázók nem kérték a személyüket érintő ügy zárt ülésen történő tárgyalását. 
 
A benyújtott pályázatok eredeti példányai a Polgármesteri Hivatal Közösségi Kapcsolatok 
Osztályán megtekinthetők. 
 
Jelen előterjesztést az Értékmegőrzési Bizottság megtárgyalta, határozata a közgyűlésen kerül 
ismertetésre. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen - a mellékelt vélemények figyelembevételével - az 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a határozat-tervezet szerinti döntését meghozni. A 
határozat-tervezet egy döntési változatot tartalmaz, mert csak egy pályázó felel meg a kiírás 
feltételeinek. 
 
 
Kecskemét, 2015. november 5. 

         
 
 

         Mák Kornél 
                                       alpolgármester 
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Kecskemét Megyei Jogú Város  
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HATÁROZAT - TERVEZET 
 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
.../2015. (XI. 25.) határozata 
Döntés a Kecskeméti Planetárium intézményvezetői /magasabb vezetői/ beosztásának 
ellátásáról  
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 11.260-
11/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A közgyűlés Szűcs László pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mivel az nem felel meg a 

pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. 
 
2.   

1. A közgyűlés a Kecskeméti Planetárium igazgatói/ magasabb vezetői/ beosztásának 
ellátásával E. Kovács Zoltánt bízza meg 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő 
időtartamra. 
 

2. Garantált illetményét 218.855 Ft/hó összegben, további szakképesítésért járó 
illetménynövekedését a garantált illetmény 10%-ban (21.890 Ft/hó összegben), magasabb 
vezetői pótlékát a pótlékalap 225 %-ban (45.000 Ft/hó összegben) határozza meg. 

 
3. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az intézményvezetői / 

magasabb vezetői/ beosztás ellátására vonatkozó megbízás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


