
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. március 23-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb 

vezető) beosztás  ellátására vonatkozó pályázat kiírására. 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  Dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

  Makó Sándorné művelődési előadó   

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Ügyiratszám:   57- 5/2017. 

Melléklet:  Pályázati felhívás  (1.sz. Melléklet alapján ) 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Az Ady Endre Művelődési Központ  kinevezett intézményvezetője   2016. október 18-án 

lemondott intézményvezetői megbízásáról. 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár megüresedett  igazgatói  álláshelyére a 139/2016. (XI.17.) számú határozatában 

Igazgatói (magasabb vezetői) munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról döntött.  

A pályázat elbírálásáig  a vezetői feladatok ellátását az SZMSZ-ben foglaltak alapján az   

intézményvezető helyettes látta el. 

 

A pályázati felhívásra  két személy nyújtott be pályázatot.  A benyújtott pályázatokat  a 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.)  

végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 7. § (6) bekezdése alapján  4 tagú 

szakértői bizottság véleményezte. A pályázók egyik tagja az elbírálás előtt 5 nappal  

benyújtott pályázatát írásban  visszavonta. 

 

A érvényben lévő pályázatot a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta, ahol a  

szakértői bizottság írásos állásfoglalásának figyelembevétele mellett,  megállapításra került,  

hogy a pályázó nem rendelkezik a pályázati kiírásban  előírt végzettséggel.  Fentiek 

ismeretében a  képviselő-testület  11/2017. (I.19.) sz. határozatában az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására kiírt 139/2016.(XI.17.) 

sz. pályázatát  eredménytelennek nyilvánította.   

  

A képviselő-testület  12/2017. (I.19.) sz. határozatában „ az  intézményvezetői feladatainak 

ellátásával Ferenczné Fajta Mária intézményvezető helyettest bízta meg, 2017. január 19-től   

- az igazgatói pályázat eredményes elbírálásáig -, legkésőbb 2019. január 19-ig.” 

 

A Kjt. végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet  7. § (10) bekezdése 

alapján: amennyiben a pályázat eredménytelen, a  pályázatot 90 napon belül meg kell 

ismételni.    A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.  

 

A  közművelődési intézményekben  a magasabb vezetői beosztás ellátására a Kjt. 23. § (1)-(3)  

bekezdésében, továbbá a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 

150/1992. (XI.20.) Kormány rendelet (továbbiakban: Vhr.)  az irányadó. A Vhr. 3. sz. 

melléklete tartalmazza a  vezetői és magasabb vezető beosztások  megnevezését, mely alapján 

a városi könyvtár, közművelődési intézmény vezetője:  igazgató  elnevezéssel szerepel, így a 

pályázat is az igazgatói álláshely betöltésére kerül  meghirdetésre.  
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A Vhr. 6/F. § (1) bekezdése alapján  „ az alapító okirata szerint több kulturális intézményi 

funkciót ellátó költségvetési szerv vezetésére megbízást –  az a közalkalmazott is kaphat, aki 

legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetővel szemben támasztott 

követelményeinek megfelel”. Fentiek alapján a pályázati kiírás  mindkét szakterületre 

vonatkozóan készült el, a Vhr. 6/A.§-ában valamint a 6/B. §-ában megfogalmazott  

feltételekkel. A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a magasabb vezetői beosztásra kiírt 

pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a 

kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább  háromtagú bizottság 

hallgatja meg.  A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt 

véleményét mérlegelve dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve e vezetői 

megbízásáról. 

Az eljárás során a jegyzőnek és a pályázat lebonyolításában résztvevőknek, teljes 

részletességgel meghatározott eljárásrendet kell követni.  

 

 

A vélemények  kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni  a  

véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához 

rendelkezésre áll. 

 

A Kjt. 23. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás feltétele, hogy 

a közalkalmazott - a kinevezés  szerinti munkaköre mellett - látja el a magasabb vezetői, illetve 

vezetői beosztásból eredő feladatait. 

Fenti törvény  (3) bekezdése alapján a magasabb vezetői, valamint vezetői megbízás 

időtartama, jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. 

 

Fenti jogszabály alapján a  vezetői megbízás: 2017. július 01-től – 2022. június  30-ig terjedő 

időszak.    A pályázati kiírást az előterjesztés 1. sz. Melléklete tartalmazza. 

A  pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a vezetői megbízatással járó lényeges feladatokat a  

kapcsolódó juttatásokat, a pályázati feltételeket, a megbízás kezdő időpontját, a pályázat 

benyújtásának helyét és határidejét, ami 30 napnál rövidebb nem lehet.  

A  pályáztatónak biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez 

szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék.  

A pályázat elbírálása a 150/1992. (XI.20.) 7. § (5)-(10) bekezdése alapján történik. 

A  pályázati felhívást a Személyügyi Központ internetes oldalán , a PolgárTárs helyi lapban, 

és a város honlapján is meg kell jelentetni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy  az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgatói álláspályázat kiírásáról szóló előterjesztést tárgyalja meg, a leírtak alapján  fejtse ki 

álláspontját és a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el. 

 

Polgár, 2017.   március 06. 

 

 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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Határozati javaslat 

………/2017. ( III. 23.) sz. képviselő-testületi  határozata 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „ Javaslat az Ady Endre 

Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói (magasabb vezető)  beosztás ellátására  

vonatkozó pályázat kiírására” készített előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Ady Endre 

Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására, az 

előterjesztés  1. sz. Mellékletben foglalt pályázati felhívás alapján. 
  

2. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 

megjelentetéséről: 

- a Személyügyi Központ internetes oldalán   2017. április  15 -ig 

- Polgár Város  honlapján          2017. április         15 - ig 

- a PolgárTárs helyi lapban         2017. április         15 - ig 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

              Tóth József polgármester 
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1. sz. Melléklet 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet az 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgató (magasabb vezető) beosztás 

ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:     Teljes munkaidő  

Munkakör megnevezése: Közművelődési szakember I., II.; vagy főkönyvtáros, 

könyvtáros, informatikus könyvtáros 

A magasabb vezetői megbízás időtartama:  A vezetői megbízás határozott időre, 

2017.  július 01-től – 2022. június 30-ig szól.  

A munkavégzés helye:      Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Barankovics tér 6.  

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, 

szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.  

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 

közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 

egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. sz. 

mellékletében foglaltak az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

- Felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a 

közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 

jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 

20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontja, vagy a 6/B. § (1) bekezdés a) 

pontja szerint. 

- A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) c) pontjában előírt felsőfokú 

közművelődési végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladatkörben 

szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat; vagy a 6/B. § (1) c) pontjában a 

felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének és egyben az 

intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves, 

2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves 

szakmai gyakorlat. 
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- A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.  

- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása. 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai önéletrajz, a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és 

munkakörei napra pontos adataival. 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 

- a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program, 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében 

előírt tanfolyam elvégzését igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, 

hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi,  

- szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata,  

- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) 

bekezdése alapján, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem 

áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott 

véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez, 

- a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséget vállalja, 

- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a 

képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.  

-  

A pályázat benyújtásának határideje:       2017. május 24. 

A pályázattal kapcsolatosan további információt Tóth József polgármester nyújt, a   

06-52/573-511-es telefonszámon.  

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton, a pályázatnak Polgár Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő 

megküldésével (4090 Polgár, Barankovics tér 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni az       

„ Igazgatói pályázat” szöveget, továbbá a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 57- 5/2017. 

- Elektronikusan a:   j.toth@polgar.hu   e-mail címre. 

 

A pályázat elbírálásának módja: 

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója  által létrehozott, a betöltendő 

munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgat meg, majd 

az önkormányzat szakbizottságának javaslata alapján dönt a Képviselő-testület.  



 6 

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. június 22. 
 

 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
Polgár Város honlapja (www.polgar.hu):  2017. április 15. 

PolgárTárs helyi havilap:          2017. április 15.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  2017. április 15. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.polgar.hu honlapon 

szerezhet.  

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. 

 

 

http://www.polgar.hu/

