KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

1. változat

Előterjesztés
az Együd Árpád Kulturális Központ
intézményvezetői munkakörének betöltéséről
2020. december 31. napján lejár az Együd Árpád Kulturális Központ vezetőjének, Szalay
Lilla igazgató asszonynak a vezetői megbízása. Igazgató asszony jogviszonya a kulturális
intézményekben foglalkoztatottak jogviszonyának átalakulásáról szóló 2020. évi XXXII.
törvény szerint 2020. november 1. napjától munkaviszonnyá alakult át.
A törvény végrehajtási rendeletében, a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben (a továbbiakban:
ER) kerültek meghatározásra a vezető kiválasztására irányuló pályázat tartalmára és a
pályázati eljárásra vonatkozó szabályok. Az október 30-án megjelent és november 1-től
hatályos rendelet szerint a pályázatot legfeljebb 5 év határozott időre kell kiírni. Amennyiben
a pályázat eredménytelenül zárul, a megismételt kiírásról 90 napon belül gondoskodni kell.
Az intézmény átszervezése, további működtetésének átgondolása napirenden van, így az
intézményvezetői munkakör pályáztatására korábban a szeptemberi közgyűlésen nem került
sor.
Időközben 2020. november 3-ai döntésével november 4. napjától a Kormány veszélyhelyzetet
hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben az
önkormányzat képviselőtestületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja,
azonban nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről.
A rendelet 5.§. (9) bekezdése szerint ha az intézményvezetői munkakörben történő
foglalkoztatás megszűnését követő napon az intézményvezetői munkakör nem kerül
betöltésre, akkor a munkáltatói jogkör gyakorlója a megfelelő végzettséggel rendelkező
foglalkoztatottját legfeljebb 120 nap időtartamra pályázat lefolytatása nélkül is megbízhatja az
intézményvezetői feladatok ellátásával.
Ezzel a szabállyal biztosítható, hogy az intézménynek legyen vezetője maximum 2021. április
30-ig.
Szalay Lilla, az intézmény jelenlegi vezetője 1990-ben népművelő és magyar szakos általános
iskolai tanárként végzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karán,
53 éves. 2013. január 1-től a Nemzeti Művelődési Intézet irodavezetője volt. Az intézmény
vezetésével a Közgyűlés 2016. október 19-től bízta meg. Idén mesterfokozatot szerzett
okleveles kulturális mediátorként.
Az ER. 3.§. (1) bekezdése és 1. melléklete szerint a közművelődési intézmény vezetőjével
szemben elvárt végzettségnek, szakmai és vezetői gyakorlatnak az intézményvezető megfelel.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Szalay Lillát bízza meg 120 napra, 2021. április 30-ig az
intézményvezetői feladatok ellátásával és a határozati javaslatot fogadja el.
Kaposvár, 2020. november 13.
Szita Károly
polgármester

Határozati javaslat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Együd Árpád Kulturális Központ
intézményvezetői munkakörének betöltéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy
Szalay Lillát 2021. január 1-től 2021. április 30. napjáig 120 napra megbízza az
intézményvezetői feladatok ellátásával 502.500,-Ft személyi alapbérrel és 2021. április 30.
napjáig szóló 45.000,-Ft vezetői pótlékkal, összesen: 547.500,-Ft munkabérrel.
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