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5. számú előterjesztés 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

2021. március 11. 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára intézményvezetői beosztásának 

elbírálására létrehozott szakértelemmel rendelkező bizottsági tagok 
  
Ikt. szám: LMKOH/409-10/2021. 
 
 
Lajosmizse Város Polgármestere, Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hatáskörében eljárva 15/2021.(II.25.) Polgármesteri határozattal megválasztotta a Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtára Intézményvezető (igazgatói) beosztásra kiírt pályázati 
felhíváshoz kapcsolódóan a szakértelemmel rendelkező bizottságot.    
 
A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási 
követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes 
kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 
(továbbiakban: EMMI rendelet) 6. §-a a következők szerint rendelkezik: 
 
„6. § (1) Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc 
napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény 
alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja meg. A 
bizottság tagjai között helyet kell kapnia 
a) ha a kulturális intézményben működik üzemi tanács, annak egy képviselőjének, 
b) a kulturális intézmény fenntartója legalább egy képviselőjének, továbbá 
c) a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő 
ca) országos szakmai szervezet egy képviselőjének vagy 
cb) a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértőnek és 
cc) a kulturális intézményben képviselettel bíró reprezentatív szakszervezet - ha van ilyen - egy 
képviselőjének. 
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét 
mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha e jogot testület 
gyakorolja, a következő ülésén dönt.” 
 
Fentiekben foglaltaknak megfelelően a 15/2021.(II.25.) Polgármesteri Határozattal létrehozott 
Bizottságot indokolt Belusz Lászlóval (Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Önkormányzati Bizottsága Elnöke), valamint Sebők Mártával (Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága Elnöke) mint tagokkal 
kiegészíteni.  
 
Lajosmizse, 2021.03.03. 
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Polgármesteri döntéshozatal: 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 
8-tól.  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

 
………./2021. (…….)Polgármesteri Határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltakra Lajosmizse Város Polgármestereként – 
a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben - „Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára intézményvezetői beosztásának elbírálására létrehozott 
szakértelemmel rendelkező bizottsági tagok” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1.) A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Intézményvezetői /igazgatói/ 
beosztásának betöltésére benyújtott pályázatok véleményezésére, a 15/2021. (II.25.) 
Polgármesteri Határozattal létrehozott szakértelemmel rendelkező bizottság a 
következő tagokkal egészül ki: 

- Belusz László – Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága Elnöke  

- Sebők Márta  – Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága Elnöke 

 
2.) A szakértő bizottsági tagságra az (1) pontban meghatározott tagokat a feladatra 

felkérem és a tiszteletdíjat velük egyeztetem. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2021. március 11.  
 
Lajosmizse, 2021. március 11. ……………. óra. 
                          Basky András  
                           polgármester 


