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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. július 31-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői 

pályázat elbírálására, valamint az intézményvezetői feladat ellátására való 

megbízásra   

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

  Makó Sándorné művelődési előadó   

Véleményező: Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság 

Ügyiratszám:  4310-18/2014. 

Melléklet:  2 db 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2014. (V.29.) számú 

határozatában az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői (magasabb 

vezetői) munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról döntött. 

A pályázat benyújtási határidejéig, 2014. július 4. napjáig egy álláspályázat érkezett be, 

melyet Radics Zoltánné Tiszagyulaháza, Petőfi u. 2. sz. alatti lakos nyújtott be. 

A pályázatot a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 

szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (5)-(10) 

bekezdései alapján, 2014. július 14-én, 4 tagú szakértő bizottság véleményezte. 

(A benyújtott pályázat, valamint a szakértő bizottság ülésén felvett jegyzőkönyv és a szakérői 

vélemények az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezik.) 

A bizottság állásfoglalása alapján megállapításra került, hogy a benyújtott pályázat nem felel 

meg a pályázati kiírásban foglaltaknak. 

A pályázó nem rendelkezik a Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdésében meghatározott, 

közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezetői feladatok 

ellátására irányuló megbízás esetén előírt képesítéssel. 

A szakértők részéről megfogalmazásra került az is, hogy a pályázó szakmai önéletrajza 

alapján 7 éve dolgozik a kulturális és közművelődési intézmény munkatársaként, melyből 5 

évet vezető beosztásban töltött. Benyújtott pályázata áttekinthető, a szakmai és tartalmi 

követelményeknek megfelel. A több funkciójú intézmény vezetőjeként mindegyik terület 

munkafolyamatait ismeri, szakmai tapasztalata és felkészültsége alapján teljes mértékben 

alkalmas magasabb vezetőnek.  

A vonatkozó jogszabályok értelmében azonban a benyújtott pályázatot eredménytelennek kell 

minősíteni és a munkáltatónak a pályázat kiírását 90 napon belül meg kell ismételni. 

 

A szakmai bizottság megállapította továbbá, hogy a pályázó a tanítóképző főiskolai oklevele 

mellett rendelkezik szakkollégiumi könyvtárosi képesítéssel, mely végzettséget az egyes 

kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről 

szóló 2/1993.(I.30.) MKM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján, főiskolai végzettségként kell 

figyelembe venni.  A több funkciójú intézmény esetében a könyvtárosi végzettség is elegendő 

az intézményvezető magasabb vezetői álláshely betöltésére.   

 

Fentiekre tekintettel, mint fenntartó javaslom a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy a több 

funkciót ellátó Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői (magasabb 

vezető) álláshelyre a Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdése alapján, könyvtári területen, 

magasabb vezetői beosztás ellátására kerüljön jelen ülésen az újabb pályázat kiírásra. 
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján, 

magasabb vezetői megbízás időtartama legfeljebb 5 évig terjedő, határozott időre szól.  

Fenti jogszabály alapján, az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető 

(magasabb vezető) álláshely betöltése 2014. október 1-től 2019. szeptember 30-ig kerül 

meghatározásra. 

A pályázat benyújtásának határideje 2014. szeptember 5., elbírálásának időpontja 2014. 

szeptember 18. napja. 

A pályázat elbírálása a Korm. rendelet 7. § (5)-(10) bekezdései alapján történik. 

Magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázókat szakértelemmel rendelkező 

bizottság hallgatja meg.  A bizottság tagjai az Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, 

a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete által delegált egy fő, a 

Magyar Népművelők Egyesülete által delegált egy fő kulturális szakértő, valamint az Ady 

Endre Művelődési Központ és Könyvtár közalkalmazotti képviselője. 

A vélemények kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a 

véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalát elősegíti.  

A pályázati kiírásra vonatkozó javaslatot az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező pályázati 

felhívás tartalmazza. 

A pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Hivatal internetes oldalán, a PolgárTárs helyi 

lapban és a város honlapján is meg kell jelentetni. 
 

Miután az intézményvezetői megbízatás 2014. május 31. napjával lejárt, ezen időponttól a 

vezetői feladatokat az intézmény SZMSZ-ben foglaltak alapján, a könyvtárosi feladatkört 

ellátó Ferenczné Fajta Mária szakalkalmazott látja el. Tekintettel az év hátralévő időszakában 

megrendezésre kerülő jelentős számú kulturális rendezvényre, mint fenntartó javaslom, hogy 

a programok szakszerű, rugalmas szervezése és lebonyolítása érdekében, 2014. augusztus 1-

től, Radics Zoltánné kerüljön megbízásra az intézményvezetői feladatkör ellátásával, az új 

pályázat sikeres elbírálásáig. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kérem, hogy az előterjesztésben szereplőket a csatolt szakértői vélemények alapján 

megtárgyalni, javaslataikkal, észrevételeikkel kiegészíteni és a határozati javaslatokban 

foglaltakat elfogadni szíveskedjenek. 
 

Polgár, 2014. július 23. 

 

     Tisztelettel: 

 

         Tóth József 

         polgármester 
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Határozati javaslat 

…./2014. (VII. 31.) sz. határozat 
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a javaslat az Ady Endre 

Művelődési Központ és Könyvtár intézmény-vezetői pályázat elbírálására vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a szakértő bizottság véleményét figyelembe véve megállapítja, 

hogy az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői (magasabb 

vezetői) munkakör ellátására benyújtott pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban 

megfogalmazott feltételeknek, ezért a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 

 

2. A Képviselő-testület felhívja a polgármester, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója 

figyelmét, hogy a pályázati kiírást 90 napon belül ismételje meg.   

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

………/2014. ( VII. 31.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár intézményvezető (magasabb vezető) álláshely pályázati kiírásra 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Ady Endre 

Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására, az előterjesztés 2. 

sz. mellékletében foglalt pályázati felhívás alapján. 
 

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

megjelentetéséről: 

- a Nemzeti Közigazgatási Hivatal internetes oldalán 2014. augusztus 1-ig, 

- a PolgárTárs helyi lapban 2014. augusztus 1-ig, 

- Polgár város honlapján 2014. augusztus 1-ig 

 

Határidő:  2014. augusztus 1. 

Felelős:  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

     Tóth József polgármester 
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Határozati javaslat 

                 …/2014. ( VII. 31.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár intézményvezetői feladat megbízásával kapcsolatos előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. augusztus 1-től megbízza 

Radics Zoltánnét az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői 

feladatkörének ellátásával. 

 

2. A megbízás az intézményvezetői pályázat sikeres elbírálásáig szól. 

 

3. A megbízással egy időben Radics Zoltánné illetményét a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61.§ f) pontja alapján, az F. fizetési 

osztály 11. fizetési fokozatának megfelelően, az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

A 2014. évre vonatkozó költségvetési törvény 7. sz. melléklete alapján: 

Garantált illetménye:      174.200.- Ft 

Vezetői/magasabb vezetői pótléka a pótlékalap: 500 %-a: 100.000.- Ft 

Illetménye összesen:      274.200.- Ft 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közalkalmazotti 

jogviszonyból eredő szükséges munkáltatói intézkedéseket hozza meg. 

 

Határidő:  2014. augusztus 1. 

Felelős:    Tóth József polgármester 

               

 

 
 

 
 


