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Előterjesztés 

a Grassalkovich Művelődési Ház intézményvezető beosztásának betöltéséről  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hatvan Város Önkormányzata a 205/2021. (X.28.) sz. határozat értelmében a Grassalkovich 

Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) intézményvezetői munkakörének 

betöltésére vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tett közzé.  

 

A pályázati felhívás értelmében a vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, melyet 2022. február 

1. napjától lehet betölteni. A pályázatok benyújtási határideje 2022. január 7-e volt, mely határidőig 

egy fő, Valló Ede nyújtotta be pályázatát. A pályázat bontására 2022. január 11-én került sor, mely 

során megállapítást nyert, hogy az érvényes, megfelel a pályázati kiírásban foglalt 

követelményeknek. 

 

A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 

intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek 

módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) számú EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. §-a 

értelmében 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 2022. január 18-án meghallgatta a pályázót, melyben a kulturális szakértői 

nyilvántartásban szereplő kulturális szakértő, Kary József, továbbá az intézmény fenntartója 

képviseletében Szinyei András és Lestyán Balázs alpolgármesterek vettek részt. A bizottság írásba 

foglalt szakmai véleménye alapján, Valló Ede pályázatának elfogadását javasolja a Grassalkovich 

Művelődési Ház intézményvezetői megbízására. 

 

A Rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a 

bizottság írásbeli véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül 

dönt. 

A szakmai bíráló bizottság írásba foglalt véleménye alapján Valló Edét javaslom kinevezni a 

Grassalkovich Művelődési Ház intézményvezetőjének. 

A bizottság írásba foglalt véleménye és a pályázó pályázati anyaga megtekinthető a Hatvani 

Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni. 

 

 

 



 
Határozati javaslat: 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 24.) intézményvezetőjévé 2022. február 1. napjától 2027. január 31. napjáig tartó 

határozott időre Valló Edét nevezi ki. 

A munkabérét a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

Alapbér:             365 000.- Ft 

Vezetői megbízás (2022.02. 01. - 2027.01.31.)       45 000.- Ft 

mindösszesen:            410 000.- Ft 

 

 

Határidő: 2022. január 31. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  

 

 

Hatvan, 2022. január 19. 

 

 

 

         Horváth Richárd 

                                       polgármester 

 

 

         

 

Látta: 

              dr. Kovács Éva 

           jegyző 

 

 


