
K I V O N A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február hó 11. napján, a Városháza I. 
emeleti nagytermében megtartott 3. – rendes, zárt – ülés jegyzőkönyvéből 
 
55/2015. (II.11.) MÖKT h. 
Tárgy: József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója vezetői megbízásának visszavonása, 
valamint új intézményvezetői pályázat kiírása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a József Attila Városi 

Könyvtár és Múzeum (6900 Makó, Deák F. u. 2.) igazgatója, Forgó Géza (Makó, 
Hunyadi u. 15/A.) 2019. március 31. napjáig tartó igazgatói megbízását 2015. február 12. 
napjával visszavonja, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
23. § (6) bekezdése alapján közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása mellett. 
 

2. Az igazgató helyettesítése a vezetői megbízás visszavonása után kiírásra kerülő 
intézményvezetői pályázat elbírálásáig és eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig, 
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint történik. 
 

3. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és 20/B. §-a, a végrehajtására kiadott 150/1992. 
(XI.20.) Korm. rendelet 6/B. §-a,  valamint az egyes kulturális közalkalmazotti 
munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről  szóló 2/1993. (I. 
30.) MKM rendelet alapján a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum  igazgatói 
álláshelyének betöltésére 5 éves határozott időtartamra pályázatot ír ki a melléklet 
szerinti tartalommal, azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázati feltételek között előnyként 
egyetemi végzettség kerüljön feltüntetésre. 
 

4. A  Képviselő-testület felkéri  Makó város jegyzőjét, hogy a pályázati eljárás 
előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos feladatokat lássa el, egyidejűleg a 
polgármestert felhatalmazza arra, hogy pályázatokat előzetesen elbíráló bizottság 
tagjainak felkéréséről és kijelöléséről gondoskodjon.  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester  
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város Polgármestere 
- Makó város Jegyzője 
- Forgó Géza 6900 Makó, Hunyadi u. 15/A.  
- József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 6900 Makó, Deák F. u. 2. 
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
- Irattár 

K. m. f. 
 
Farkas Éva Erzsébet s. k.   Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s. k. 
 polgármester jegyző 
           
      Kovács Sándor s. k.          Dr. Török Miklós s. k.  
         jkv. hitelesítő                               jkv. hitelesítő 

A kivonat hiteléül: 


