ELŐTERJESZTÉS
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére
Ügyiratszám: 1069/2016
Tárgy: Kelemen László Művelődési Ház Intézményvezető munkakör ellátására pályázat
kiírása
Tisztelt Képviselő-testület!
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelemen László Művelődési Ház
vezetésével Ádók Istvánt bízta meg 2011. június 17. napjától 2016. június 16. napjáig.
Mivel a jelenlegi intézményvezető megbízatása lejár, új intézményvezetői pályázat kiírása
vált szükségessé.
A pályázat kiírásának és lefolytatásának feltételeit a Kjt. 20/A. illetve 20/B. § és a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § szabályozza.
20/A §
(3)A pályázati felhívásban meg kell jelölni:
a) 76 a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
b) 77 78 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.
(4) 79 80 A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a
továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati
felhívást, …. (a továbbiakban: álláshirdetés)
a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok
székhelyén is, továbbá
c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen
a helyben szokásos módon köteles közzétenni. Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy
egyéb módon való közzétételt is előírhat. Ebben az esetben, továbbá az a)-c) pontban foglalt
esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való
közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a
személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál - a
munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál - rövidebb nem lehet.
Álláshirdetés esetén e határidőket az a) pont alapján történő közzétételtől kell számítani.81
(5) 82 A pályázó - a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon túlmenően - a
pályázathoz csatolja
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.

(6) 83 84 85 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
a) hatvan napon belül, vagy
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,
dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a
pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.
(7) 86 A benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak a pályázó
beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére
a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes
adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon
belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és személyes adatait törölni kell.
20/B. § 89 (1) 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.
(2) 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.
(3) Ha e törvény alapján a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásához pályázatot
kell kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is.
(4) Ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti
jogviszony létesítése is szükséges - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési
jogkör a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg.
(5) A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátása - a munkáltató vezetője kivételével pályázat kiírása nélkül is betölthető
a) a 20/A. § (2) bekezdésének a)-b) pontja szerinti esetben, továbbá
b) ha a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelőzően legalább egy éve
közalkalmazotti jogviszonyban áll a munkáltatóval.
A közművelődési intézmény vezetésére irányuló magasabb vezetői beosztással kapcsolatos
feltételei a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A
6/A. § 31 (1) Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető
beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,
b) 32
c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban
megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot
szerzett, és
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d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez.
A pályázati felhívást és a intézmény vezetésére irányuló határozati javaslatot – a vonatkozó
jogszabályi előírások figyelembevételével - elkészítettük, mely az előterjesztés melléklete
tartalmazza. A határozati javaslat szövegében a csatolandó dokumentumok esetében el kell
dönteni, hogy a bizonyítványoknak elég-e csak az egyszerű másolatát benyújtania a
pályázóknak, vagy közjegyző által hitelesített iratot legyen szükséges becsatolni.
Tájékoztatom Önöket, hogy a pályázat kiírására a határozat elfogadását követő napon van
lehetőség a KSZK honlapján, viszont ott csak a rögzítéstől számított negyedik napon fog
megjelenni.
______/2016. ( …..)
Tárgy: Kelemen László Művelődési Ház intézményvezető beosztás ellátására pályázat kiírása

Határozati javaslat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. és 20/A. illetve 20/B. §-ának illetve
a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. és 7. §. foglaltak figyelembevételével –
pályázatot hirdet a Csanádpalota Kelemen László Művelődési Ház intézmény
(6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. szám) intézményvezetői beosztásának
ellátására, az alábbiak szerint:
Kinevezési jogkör gyakorlója: Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő –
Testülete.
Munkáltatói jogkör gyakorlója: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő –
Testülete
Munkavégzés helye: Kelemen László Művelődési Ház ( 6913 Csanádpalota, Szent
István utca 40. )
A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Kelemen László
Művelődési Házzal közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör a pályázó iskolai végzettsége alapján
kerül meghatározásra.
A magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízás 5 évi időtartamra szól, 2016.
június hó 17. napjával kezdődik és 2021. június 16. napjával szűnik meg.
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá
- magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
személlyel létesíthető.
- felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú
egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga
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-

a fentebb említett végzettségének megfelelő feladatkörben legalább öt év
szakmai gyakorlat

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai életrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel,
A pályázathoz mellékelni kell:
- a szakmai végzettséget igazoló oklevél másolatát/közjegyző által hitelesített
másolatát,
- 30 napnál nem régebbi keltű erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkérését
igazoló feladóvevény másolatát
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
a) a pályázati anyag a pályázati eljárásban résztvevőknek kiadható és
ebből a célból részükre sokszorosítható,
b) kéri-e pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását
c) sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatásának vállalása
e) a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

Az illetményt a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályozza.
A pályázati felhívás a KSZK honlapján kívül a helyben szokásos módon, Csanádpalota
Város honlapján a www.csanadpalota.hu is közzétételre kerül.
A pályázat benyújtásának határideje: pályázat KSZK honlapon való megjelenését követő 30
nap.
Kérem Önöket, szíveskedjenek megtárgyalni az előterjesztést, majd döntésüket meghozni.
Csanádpalota, 2016. március 11.

Kovács Sándor
polgármester

4

