
1 
 

Jánossomorja Város Önkormányzata 

              Polgármesterétől 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3./ E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 2019. december 04-ei képviselő-testületi ülésre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Pályázat kiírása a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár igazagtói álláshelyére 

 

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester 
 

Megtárgyalta:   Humánpolitikai Bizottság  

    Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

 

 

 

 



2 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Balassi Bálint Művelődés Ház és Könyvtár intézményvezetőjének 5 évre szóló magasabb 

vezetői megbízása 2020. február 1-jén megszűnik. Fentiekre tekintettel pályázatot szükséges 

kiírni az álláshelyre. 
 

A pályázati felhívás kötelező elemeit és a pályázati eljárás rendjét az alábbi jogszabályok 

tartalmazzák: 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult.tv.) 

- A Kjt. végrehajtására művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 

 

A Kjt. 20/B. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló 

megbízásra a 20/A. § (1) és (3)–(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A 

pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki, jelen esetben ez Jánossomorja Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 

 

A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására 

megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

 

A Kjt. 20/A. § (3) bekezdése szerint a pályázati felhívásban meg kell jelölni: 

a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 

b  a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, 

c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 

d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 

e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 

 

A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes 

oldalán, KÖZIGÁLLÁS-on kell közzétenni. Emellett a pályázati felhívást, ha a fenntartó 

önkormányzat, a székhelyén a helyben szokásos módon köteles közzétenni. 

 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdés alapján jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 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, a 

betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja 

meg, melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a 

kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság 

írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, 

vagy első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, 

illetve a vezetői megbízásról.  

 

A Vhr. értelmében az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető beosztás ellátására 

vonatkozó pályázatokat véleményező bizottság (a továbbiakban: bizottság) tagja 
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a) a Közalkalmazotti Tanács és a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, és 

b) egy országos szakmai szervezet egy képviselője vagy egy – a kulturális szakértői 

nyilvántartásban szereplő – kulturális szakértő. 

 

A bizottságba való delegálásra felkérésre kerül: 

 

- a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) és 

- a Nemzeti Közművelődési Intézet.  

 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján javaslom továbbá a bizottság tagjának a Humánpolitikai 

Bizottság elnökét, Horváth Dánielt.  

 

A pályázat tartalmára vonatkozó előírások: 

 

A Kult.tv. 94. § (1) bekezdése alapján az állami és önkormányzati fenntartású muzeális 

intézményekben, nyilvános könyvtárakban, közlevéltárakban és közművelődési 

intézményekben alkalmazottként csak olyan személy foglalkoztatható, aki 

 

a) büntetlen előéletű, és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, 

közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását 

kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

b) a munkakör betöltéséhez jogszabályban meghatározott végzettséggel és 

szakképesítéssel rendelkezik. 

 

Továbbá a Vhr. 2. § (3) bekezdése szerint közművelődési és közgyűjteményi intézmény 

vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható 

meg, aki a munkaköre ellátáshoz szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.  

 

A Vhr. 6/F. § alapján (2) bekezdése alapján integrált kulturális intézményben az intézmény 

vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, 

aki legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetőjével szemben támasztott 

követelményeknek megfelel (Vhr. 6/A.-6/E. §). 
 

A Vhr. 6/A-6/E. § szerinti követelmények közül integrált kulturális intézményünkre 

vonatkozóan az alábbiak relevánsak: 

 

A Vhr. 6/A. § (1) bekezdése alapján közművelődési intézményben az intézmény vezetésére 

irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható 

meg, aki 

a) rendelkezik 

aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy 

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel, 

b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti 

szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, 

közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai 

gyakorlatot szerzett, és 

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez. 
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A Vhr. 6/B. § (5) bekezdése értelmében városi könyvtárban magasabb vezető beosztás 

ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki 

a) rendelkezik 

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy 

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint OKJ szerinti 

segédkönyvtáros szakképesítéssel, és 

b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett. 

 

A Vhr. 6/E. § (1) bekezdése szerint múzeumban az intézmény vezetésére irányuló maga-

sabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki 

a) rendelkezik 
aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy jogász vagy 

közgazdász szakképzettséggel, és 

ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag 

elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a 

szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, 
b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő 

jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és 

c) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez. 
 

Fentiek valamelyikét igazoló dokumentumokon felül a pályázathoz csatolnia szükséges:  

a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére 

vonatkozó programját, 

b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására 

vonatkozó okiratokat. 

 

Továbbá javaslom, hogy a Képviselő-testület legalább 3 év vezetői tapasztalatot határozzon 

meg elvárásként. 

 

A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezetői beosztásának ellátására szóló 

pályázati kiírás tartalmát jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019. (XII. 04.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot 

hirdet a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezetői feladatainak 

ellátására jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő pályázati felhívásban rögzített 

tartalommal.  

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balassi Bálint Művelődési 

Ház és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására irányuló pályázati eljárás folyamán a 

véleményező bizottságban való részvételre a Közgyűjteményi és Közművelődési 
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Dolgozók Szakszervezete és a Nemzeti Közművelődési Intézet 1-1 delegált tagját 

illetve a Humánpolitikai Bizottság elnökét jelöli ki.  

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a vonatkozó hatályos 

jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

  

Határidő: 2019. december 6. 

 

 

Kérem a Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni és a fenti határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Jánossomorja, 2019. november 27. 

 

 

 

Lőrincz György s.k. 

     polgármester 

 

 

 

  

 

 

 

 


