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Tisztelt Képviselő-testület!  
 

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 eredménytelen volt. 

 

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.  

 

Fenti jogszabály figyelembevétele mellett a képviselő-testület 33/2017. (III.23.) számú 

határozatában az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Igazgatói (magasabb vezetői) 

munkakör betöltésére irányuló ismételt pályázat kiírásáról döntött. 

A pályázati felhívás a Személyügyi Központ (KÖZIGÁLLÁS) internetes honlapján, Polgár 

város honlapján és a PolgárTárs helyi lapban került megjelentetésre. 

A pályázat benyújtás időpontjáig, 2017. május 24. -ig, kettő álláspályázat érkezett be,  

Bíró István Sajóörös, Kossuth út 6. szám alatti lakos részéről, továbbá Farkas Ibolya   

Dunakeszi, Faludi János u. 1. szám alatti lakos részéről,  aki 2017. június 6-án  benyújtott  

pályázatát írásban visszamondta. 

 

Bíró István pályázatát a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.) végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (5)-(10) bekezdése alapján 2017. június 8.-án 4 tagú 

szakértői bizottság véleményezte.  A bizottság tagjai: a Magyar Népművelők Egyesülete által 

delegált egy fő kulturális szakértő, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók 

Szakszervezete által delegált egy fő, a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság elnöke, valamint 

az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár közalkalmazotti képviselője. 

 

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

vélemények az előterjesztés mellékletét képezik.) 
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A szakértők írásban és szóban is megerősítették, hogy Bíró István a benyújtott pályázata 

alapján rendelkezik a pályázati feltételekben, illetve  közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 

területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogállásával összefüggő egyes kérdések 

rendezéséről szóló 150/ 1992. (XI.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 6/A. § 

1) bekezdés aa) pontjában, a közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló 

magasabb vezető beosztás ellátására vonatkozó felsőfokú közművelődési végzettséggel és 

szakképzettséggel.  

 

Bíró István: 1986-ban a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola földrajz-testnevelés szakán szerezte 

meg első diplomáját, ezt követően, 1993-ban a Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskolán  

Szociálpedagógus diplomát, majd a 1998-ban a  Debrecen-i a Kossuth Lajos 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán Művelődési és Felnőttképzési Menedzseri 

diplomát kapott. 

2004 évben az Eszterházy Károly Főiskolán szerezte meg Tanügyigazgatási szakértői 

diplomáját. 

A Korm. rendelet 6/F.§-a kimondja, hogy „(1) Alapító okirata szerinti több  kulturális 

intézményi funkciót ellátó költségvetési szerv vezetésére megbízást – a (2) bekezdésben 

meghatározott kivétellel – az a közalkalmazott is kaphat, aki legalább az egyik kulturális 

intézménytípus intézményvezetővel szemben támasztott követelményeinek megfelel, feltéve, 

hogy a kulturális intézményi funkciókat ellátó szervezeti egységeket az adott alapfeladatra 

vonatkozó felsőfokú végzettéggel és szakképzettséggel rendelkező szakember irányítja.” A 

vizsgálat során megállapításra került, hogy a pályázó megfelel a nevezett jogszabály  és a 

pályázati kiírás támasztotta követelményeknek.  

 

Bíró István rendelkezik az előírt szakmai gyakorlattal. Szakmai tapasztalata széleskörű, 

dolgozott megyei közművelődési intézményben, városi közművelődési központban, összevont 

intézményben, a művészetoktatásban és a felnőttképzésben is gyakorlatot szerzett.  1998. 

évben szerezte meg a felsőfokú közművelődési végzettséget, mely időponttól tölt be 

végzettségének megfelelő feladatkört, ebből 9 évet igazgató, igazgatóhelyettesi beosztásban. 

A pályázó nem rendelkezik a Korm. rendelet 6/G. §-a szerinti akkreditált a többfunkciós 

intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyami 

végzettséggel, azonban pályázatában vállalta, hogy megbízás esetén 2 éven belül elvégzi a 

szükséges tanfolyamot. 

A csatolt hatósági erkölcsi bizonyítvány tartalma a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. tv. 20. § (2) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelő. 

A pályázó vezetői programjában áttekintő helyzetelemzésre alapozott, szakmai és vezetői 

programot készített, melyben foglalkozik az intézményhez tartozó mindkét szakmaterület a 

közművelődés és könyvtár területét érintő fejlesztési elképzelésekről.  Törekszik a korábbi jól 

működő szakmai programok, értékek megőrzésére.  Népzenész múltjából következően    

elképzelései közé tartozik  a helyi népi hagyományokat megőrizni, és ezen értékeket  

megismertetni a fiatalokkal. Vezetői programjában az intézmény hatékonyabb működése 

érdekében két egyeztető testület létrehozását vázolta fel, valamint a civil szervezetekkel való 

hatékonyabb kapcsolattartást.  Elképzelései között szerepel az intézmény minőségbiztosítási,  

minőségirányítási rendszerének  kidolgozása, az intézményen belüli és kívüli kommunikáció 

erősítése.  

 

Megállapítható, hogy Bíró István benyújtott pályázata a polgári Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére, a szakmai tartalmi követelményeknek megfelelő. 

Kedvező elbírálás esetén a pályázatban kiírtak alapján az igazgató (magasabb vezetői) 

megbízása  - határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesítésével -  2017. július 01-től 

– 2022. június 30-ig kerül  elfogadásra. 
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A megállapított munkaviszonyai alapján az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök 

betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1933. (I.30.) MKM rendelet 

2. sz. melléklete alapján közművelődési szakember besorolása alapján H fizetési osztály, 09 

fizetési fokozatba tartozik. Mint magasabb vezető vezetői pótlék illeti meg, mely a Kjt. 70. § 

(2) bekezdés a) pontja alapján 100-500 %-ig adható. Fentieken túl illetménye a 8/2017. (I.23.) 

Korm. rendelet alapján kulturális illetménypótlékkal kerül kiegészítésre.   

 

A 2017. évi költségvetés jóváhagyása során az intézményi üres álláshely fedezete 

átcsoportosításra került az évközbeni többletfeladatokra elkülönített céltartalékba. Az 

előterjesztés szerinti intézményvezetői kinevezéshez kapcsolódóan a költségvetési szerv 

minden álláshelye betöltésre kerül, a személyi juttatások és járulékainak előirányzatát bruttó 

1.127 e Ft-tal szükséges kiegészíteni. Az összeg forrásaként az évközi többletfeladatokra 

elkülönített céltartalékot szükséges megjelölni.  

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Miután az intézmény jelenlegi intézményvezető helyettese  megbízását - az igazgatói pályázat 

eredményes elbírálásáig -, legkésőbb 2019. január 19-ig.” kapta meg, ezért  szükséges ebben a 

tárgyban  is döntést hozni.  Kérem a jelen pályázattal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalni, 

véleményével,  javaslataival kiegészíteni  és az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

Igazgatói álláshelyre benyújtott pályázattal kapcsolatban  a döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2017. június 13. 

 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…./2017.  (VI.22. ) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) pályázat elbírálására vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület  

 

1. Megállapította, hogy a pályázat benyújtási határidőig: 2017. május 24-ig, egy 

értékelhető pályázat érkezett be, Bíró István 3586 Sajóörös, Kossuth u. 6. szám alatti 

lakos részéről, akinek pályázata a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelel. 

 

2. Bíró István pályázót  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/B.§-a alapján,  teljes munkaidős határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba  

nevezi ki. 

 

3. Bíró István pályázatát támogatja és 5 évre megbízza – a határozatlan idejű 

közalkalmazotti kinevezése mellett – az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár igazgatói  feladatainak ellátásával:  2017. július  1-től – 2022. június 30-

ig. 
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4. Felhívja Bíró István pályázó figyelmét, hogy  a vezetői megbízását követő két éven 

belül a  150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt  a kulturális 

szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés 

finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten az ilyen többfunkciós 

intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 

tanfolyamot  végezze el, és az azt igazoló okiratot mutassa be. 

 

5. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak az igazgató  megbízásával 

együtt járó bejelentési kötelezettségek teljesítéséről. 

 

6. Bíró István magasabb vezetői illetményét, vezetői pótlékát a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. § h) pontja alapján a H fizetési 

osztály 09 fizetési fokozatának megfelelően, az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

7. Garantált illetménye:       192.300.- Ft 

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

Kulturális illetménypótlék (a pótlékalap 144 %-a)           28.800.-Ft 

Illetménye összesen:        321.100.-Ft 

 

8. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közalkalmazott jogviszonyból eredő szükséges 

munkáltatói intézkedéseket hozza meg. 

 

 Határidő:  2017. július 01. 

 Felelős: Tóth József polgármester 

            dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző   

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…./2017.  (VI.22. ) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) pályázat elbírálására vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

  

1. A Képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi 

költségvetésének előirányzatát 1.127 e Ft-tal növeli az önkormányzat évközbeni 

feladatainak ellátására szolgáló céltartalék terhére.  

 

2. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a fentiek szerinti előirányzat 

átcsoportosításokról a soron következő költségvetési rendelet- módosításkor 

gondoskodjon.  

 

  Határidő:  értelemszerűen 

 Felelős:    Tóth József polgármester 
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Határozati javaslat 

  …./2017.  (VI.22. ) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ady Endre  Művelődési 

Központ és Könyvtár intézményvezető feladatainak ellátására hozott 12/2017. (I.19.) sz. 

határozati döntését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a …/2017. (VI. 22.) sz. határozatában eredményes  

pályázati elbírálás során az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár      

igazgatói (magasabb vezető) megbízásról döntött. 

 

2. Fenti döntés alapján a képviselő-testület Ferenczné Fajta Mária, mint 

intézményvezető helyettesnek az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár  intézményvezetői feladatok ellátására  vonatkozó megbízását  

2017. június 30. napjával  visszavonja. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közalkalmazott jogviszonyból eredő 

szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

 

        Határidő:  2017. június 30. 

        Felelős:     Tóth József polgármester 

                         dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


