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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Polgár Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a 73/2009. (V.14. ) számú 
határozatában foglaltak  alapján  2009. június 1.-től öt éves időtartamra, az Ady Endre 
Művelődési Központ és Könyvtár vezetésével  Radics Zoltánnét bízta meg. 
Miután a jelenlegi intézményvezetői megbízatás 2014. május 31. napjával lejár, a pályázat 
elbírálásának időtartamáig, az intézményben a vezetői feladatatok ellátása,  az  intézmény  
SZMSZ-ben  foglaltak alapján történik. 
A vezetői megbízás   a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 42. §-a  alapján  át nem ruházható képviselő-testületi hatáskör. A  közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. törvény 20/B . § (1) bekezdése (továbbiakban Kjt.) 
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.  
A  közművelődési intézményekben  az intézmény vezetésére irányuló 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  6/A. §-ában 
foglaltak az irányadók. 
 
A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a vezetői megbízás feltételeit és a kapcsolódó 
juttatásokat, a megbízás kezdő  időpontját, a pályázat benyújtásának helyét és határidejét, ami 
30 napnál rövidebb nem lehet. 
A pályázatokat a benyújtási határidőt követően 30 napon belül kell elbírálni. 
A pályázat elbírálása a 150/1992. (XI.20.) 7. § (5)-(10) bekezdése alapján történik.  
Az eljárás során a jegyzőnek és a pályázat lebonyolításában résztvevőknek, teljes 
részletességgel meghatározott eljárásrendet kell követni a szakértelemmel rendelkező 
bizottsággal együttműködve. 
 
A bizottság tagjai: az Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság elnöke, a közalkalmazotti  
képviselő, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete által delegált egy 
tag, továbbá  a Magyar Népművelők Egyesülete által delegált egy fő  kulturális szakértő. 
 
A vélemények  kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni  a  
véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához 
rendelkezésre áll. 
 
A Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján a magasabb vezetői, valamint vezetői megbízás időtartama, 
jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. 
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Fenti jogszabály alapján a pályázati felhívásban  az Ady Endre Művelődési Központ és 
Könyvtár intézményvezetői megbízása 2014. augusztus  01.-től – 2019. július 31.-ig terjedő 
időszakra szól. 
A pályázati kiírásra vonatkozó javaslatot a csatolt határozati javaslat tartalmazza. 
 
A  pályázati felhívást a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán , az Oktatási 
és Kulturális Közlönyben, a PolgárTárs helyi lapban, és a város honlapján is meg kell 
jelentetni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban leírt feltételek 
vonatkozásában fejtse ki álláspontját, és az előterjesztés alapján hozza meg döntését az Ady 
Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői álláspályázat kiírásáról. 
 
Polgár, 2014.  május 20. 
 
 
 
       Tóth József 
       polgármester 
 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
Képviselő-testület 

                   ………/2014. ( V. 29.) sz. határozata 
 
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére vonatkozó előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Ady Endre 
Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására, az 
előterjesztés  1. sz. Mellékletben foglalt pályázati felhívás alapján. 
 

2. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 
megjelentetéséről: 
- az Oktatási Közlönyben  2014.  június 2.-ig 
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán 2014. június 02.-ig 
- a Polgártárs helyi lapban 2014. június  02.-ig 
- Polgár Város  honlapján  2014. június  02.-ig 
 
Határidő: 2014. június 02. 
Felelős:  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 
              Tóth József polgármester 
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1. sz. Melléklet 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot  hirdet a 

fenntartásában lévő  magasabb intézményvezető ( magasabb vezető) munkakör 
közalkalmazotti kinevezéssel és vezetői megbízással történő betöltésére. 

 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól: 2014.  augusztus 01.-től – 2019.  július  31.-ig. 

 
Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye:  Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár  
                                        4090 Polgár, Barankovics tér 6. sz. 
 

Pályázati feltételek:  
• Felsőfokú közművelődési végzettség, és szakképzettség, vagy 
• Nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri 

szakvizsga, vagy  
•  Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú 

egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának 
megfelelő  feladatkörben legalább öt  éves szakmai gyakorlat megléte és 
kiemelkedő közművelődési tevékenység 

• A megbízást követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter által a kulturális 
szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés 
finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és  vezetési 
ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzése,  és az ezt igazoló okirat bemutatása. 
Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. 

• A magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha       
jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy  a tanfolyamot a 
vezetői megbízást megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja.  
 

A vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, továbbá nyelvvizsga. 
 
Illetmények és egyéb juttatások: 

A közalkalmazottak  jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a 
végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Kormány rendeletben meghatározottak 
alapján. 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell:  

• a  pályázó szakmai önéletrajzát, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot, szakmai helyzetelemzésre 

épülő vezetési, fejlesztési elképzeléseket. 
 
 A pályázathoz csatolni kell: 
 

• Iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 
• Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló 

okiratot, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől 
számított két éven belül elvégzi, 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
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• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, 
illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a  2007. évi CLII. 
törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok, 

• A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati  anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy 
beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel. 

 
 A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 04. 
 

A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát 
követő ülésén bírálja el pályázatokat. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31. 
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Tóth József polgármester, a 06-52/573-511  
telefonszámon. 
A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban,  valamint elektronikus formában, 
a borítékra kérjük ráírni „Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
intézményvezetői pályázat”, valamint a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási 
számot:  4310/2014. 
Postai cím: Polgár Város Önkormányzata 4090 Polgár, Barankovics tér 5.  
Email cím: j.toth@polgar.hu 
 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. 


