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A tárgyalandó témakör tárgya:
Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézményvezetői állás betöltésére irányuló pályázat
kiírása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014-ben, 173/2014. (IX. 24.) határozatával a
Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézményvezetői pályázatot érvényesnek és eredményesnek
nyilvánította és pályázata alapján Takács-Sánta Ágnest 2014. október 1-jétől intézményvezetőnek 5
évre kinevezte. A kinevezésben foglalt 5 év 2019. szeptember 30-án lejár, így újabb intézményvezetői
pályázat kiírása vált szükségessé.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerint:
„6/A. §
(1) 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.”
„6/B. §
(5) 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.”
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„6/F. § (1) Integrált kulturális intézményben - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - magasabb
vezető vagy vezető beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki az általa vezetett
szervezeti egység tekintetében a 6/A-6/E. § szerinti követelményeknek megfelel.
(2) 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.
6/G. § (1) Közművelődési intézmény, múzeum, könyvtár vagy a köziratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti általános
levéltár (a továbbiakban: általános levéltár) vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását
követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést kell
elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői
megbízást vissza kell vonni.
(2) Integrált kulturális intézmény vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő
két éven belül az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési
ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell
mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.”
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdése szerint a
magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő
határozott időre szól.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzatának
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2013. ( X. 1.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: SZMSZ) 16. § (4) bekezdés h) pontja szerint a Humánügyi bizottság véleményezi a
működési területén a közoktatási, közművelődési, kulturális és sporttevékenységet ellátó intézmények
létesítését, megszüntetését, az intézményvezetők kinevezését. Az SZMSZ 17. § (1) bekezdése
alapján a Humánügyi Bizottság állásfoglalásával nyújtható be a közoktatási, közművelődési, kulturális
és sporttevékenységet ellátó intézmények létesítéséről, megszüntetéséről, az intézményvezetők
kinevezéséről szóló előterjesztés.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt intézményvezetői (magasabb vezetői)
munkakör ellátására a pályázatot írja ki.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 173/2014. (IX. 24.) határozata a Művelődési
Ház és Könyvtár Őrbottyán intézményvezetői pályázatának elbírálásáról
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet
- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről
- az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb
feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Humánügyi bizottság véleménye:
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……………/2019. (VII. 26.) határozata a
Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézményvezetői pályázatának kiírásáról
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot ír ki a
Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör ellátására, az
alábbiak szerint:
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Őrbottyán Város Önkormányzata
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézményvezetői (magasabb vezetői)
munkakör betöltésére.
1. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
2. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
3. A pályázat tárgya: Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézményvezetői (magasabb vezetői)
feladatok ellátására
4. A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízatás 5 évre szól. A munkakör legkorábban
2019. október 1. napjától tölthető be.
5. A munkavégzés helye: 2162 Őrbottyán Rákóczi Ferenc utca 48.
6. A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény szerint.
7. A pályázat benyújtásának formája és helye:
Postai úton, a pályázatnak az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2162
Őrbottyán, Fő út 99.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ………/2019.,
valamint a pályázat megnevezését: Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézményvezetői pályázat
8. A pályázat benyújtásának határideje:
2019. szeptember 9. (a postai keletbélyegző szerint)
9. A pályázat elbírálásának határideje: A képviselő-testület következő ülése.
10. A pályázatra irányadó jogszabályok:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendelkezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) számú Korm. rendeletben
foglaltak.
11. A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó szabályok:
11.1. Képesítési követelmények:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendelkezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) számú Korm. rendelet 6/A. §ában foglaltak szerint.
11.2.

A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok:

a) részletes szakmai önéletrajz,
b) képesítést és a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata,
c) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
d) az intézmény vezetésére vonatkozó program bemutatása a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel együtt
e) nyilatkozat arról, hogy amennyiben nem rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendelkezéséről szóló
150/1992. (XI. 20.) számú Korm. rendelet 6/G. §-ában megjelölt, 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 elvégzését igazoló okirattal, két éven belül vállalja a tanfolyam elvégzését.
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12. A pályázat elbírálásának módja:
A Humánügyi bizottság véleményezését követően Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt. A kiíró fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás indokolás nélküli eredménytelenné
nyilvánítására.
13. A pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatás megadása, illetve az intézmény
megismerésének lehetősége:
Bővebb felvilágosítást Kmetty Károly polgármestertől a 06-28/360-044/0 telefonszámon kaphat,
valamint www.orbottyan.hu oldalon olvashat.
Kmetty Károly
polgármester
Őrbottyán, 2019. július 19.
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