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Ismételni kell a versenyvizsgát
Furcsállja a bíróság döntését a Hargita Megyei Tanács alelnöke

KOVÁCS ATTILA

Miután beszámoltunk a Gyer-
gyószárhegyi Kulturális és 
Művészeti Központot érintő 

jogerős bírósági döntésről, amely 
érvénytelenítette a menedzseri tiszt-
ségért 2017-ben kiírt versenyvizsga 

eredményét és a menedzseri 
szerződést, írásban reagált 
Borboly Csaba, a Hargita 
Megyei Tanács elnöke, aki-
től addig hiába vártunk vá-
laszt két héten át az üggyel 
kapcsolatos kérdéseinkre. 

Borboly kifejtette, a megyei 
önkormányzatnak alárendelt Gyer-
gyószárhegyi Kulturális és Művé-
szeti Központ Barti Tihamér alelnök 
hatáskörébe tartozott a szóban forgó 
időintervallumban, így a kérdésein-
ket neki továbbította. Borboly hang-

súlyozta, a versenyvizsgával kap-
csolatos tevékenységek irányítása 
és koordinációja is az alelnök hatás-
körébe tartozott, kivéve a kinevezést 
és a menedzseri szerződés aláírását, 
ami a megyei tanács elnökének ha-
tásköre. Mint írta, „a kinevezés és 
a menedzseri szerződés aláírása a 
megyei tanácselnök hatásköre mint 
fő hitelutalványozó, ezt viszont a 
versenyt lebonyolító vizsgabizottság 
zárójelentése/jegyzőkönyve alapján 
végzem, amelynek döntésébe vi-
szont nem vagyok/voltam illetékes, 
mint ahogy az óvást elbíráló bizott-
ság döntésében sem voltam illetékes 
a megyei tanács elnökeként, csak 
egyszerű végrehajtója voltam a vizs-
gabizottság döntésének”.

Nem érti a döntést

Barti Tihamér alelnök kérdésünk-
re azt mondta, értetlenül áll a bí-

róság döntése előtt, annál is in-
kább, mert az a személy, akinek 
kifogásolják a vizsgabizottságban 
való részvételét, hogy szakmailag 
nem állja meg a helyét, Kassay La-
jos Péter, aki előzőleg több mint 
tíz évig vezette az intézményt. Em-
lékeztettük az alelnököt, a bíróság 
azt kifogásolta, hogy Kassay a me-
gyei önkormányzatot képviselte a 
bizottságban, mert önkormányza-
ti képviselő volt – Barti szerint, 
hogy önkormányzati képviselő is 
volt, az egy más kérdés, nem rá 
tartozik. „A szárhegyi intézmény 
előzőleg a művészeti események-
kel foglalkozott leginkább, alko-
tótáborok szervezésével. Az én 
kérésem az volt a menedzsertől, 
hogy ne csak ezzel foglalkozzon, 
hanem, mivel kulturális központ 
is, a Gyergyói-medence kulturális 
kínálatát szélesítse és hangolja 
össze” – vázolta. Szerinte ennek 
Kolcsár Béla teljes mértékben ele-
get tett, kulturális intézményve-
zetőként kiváló munkát végzett, 
ezért is javasolta azt, hogy ideig-
lenesen, amíg az újabb verseny-
vizsga megtörténik, ugyancsak 
Kolcsárt nevezzék ki a központ 

élére. Azt is elmondta kérdésünk-
re, hogy a jogászi álláspont szerint 
a bíróság nem kifogásolta a mene-
dzser tanulmányait.

Három évnyi pereskedés

Az említett versenyvizsgára 2017 
decemberében Kolcsár mellett még 
egy személy jelentkezett, az ered-

ményhirdetés után ő először óvást 
nyújtott be, majd ennek elutasítása 
után fordult a bírósághoz, a vizsga 
eredményének és Kolcsár mene-
dzseri kinevezésének érvénytelení-

tését kérve. Ő azt kifogásolta, hogy 
a kinevezett menedzser felsőfokú 
tanulmányai nem teljesen felel-
nek meg a kiírás feltételeinek, de 
vitatta a végzettségének megfelelő 
szakmai tapasztalat hiányát és a 
vizsgabizottság összeállítását is, 
ahol a törvény előírásaival ellen-
tétben a három tag közül nem egy, 
hanem kettő képviselte a megyei 

önkormányzatot. A bíróság végül 
az utóbbi két ok miatt döntött a ver-
senyvizsga eredményének, illetve a 
menedzseri szerződés jóváhagyá-
sának érvénytelenítése mellett.

H I R D E T É S

• A gyergyószárhegyi kulturális központ menedzseri 
kinevezését érvénytelenítő bírósági döntés kapcsán 
kiderült, nem a Hargita Megyei Tanács elnöke, hanem az 
alelnök az illetékes. Kérdésünkre ő azt mondta, értetle-
nül áll a döntés előtt, de a versenyvizsgát újra kiírják. „ Ezért is javasolta azt, 

hogy ideiglenesen, amíg 
az újabb versenyvizsga 
megtörténik, ugyancsak 
Kolcsárt nevezzék ki a 
kulturális központ élére.




