
Előterjesztés   
a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatói feladatának ellátására 

vonatkozó pályázat kiírására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatónőjének, Budainé Bodnár Editnek a  

vezetői megbízatása 2015. június 26. napjától 2020. június 25. napjáig tart, melyről a Képviselő-

testület a 159/2015. (VI.26.) határozatával döntött. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B.§-a 

előírja, hogy a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízatásra a Kjt. 20/A.§ (1) és (3)-(7) 

bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki, 

azaz a Képviselő-testület.  

 

A Kjt. 20/A.§-ában foglaltak szerint a pályázati felhívásban meg kell jelölni: 

 a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 

 a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat 

 a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 

 a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat,  

 a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 

 

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok körét a Kjt. közalkalmazotti jogviszony 

létesítésével kapcsolatos feltételek és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992.(XI.20.) 

Korm.rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) leírtak határozzák meg.  

 

A Korm. rendelet 6/A.§-a rendelkezik arról, hogy közművelődési intézményben magasabb vezető 

beosztás ellátásával közalkalmazott akkor bízható meg, ha 

„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” 

 

A Korm. rendelet 6/G.§-a előírja, hogy „a közművelődési intézmény (…) 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.” Az intézmény vezetésével 

megbízott magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy 

közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést a vezetői megbízását megelőzően 

elvégezte, és azt okirattal igazolja. 

 



A Kjt. 23.§ (3) bekezdése szerint magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott 

időre szólhat. 

A Korm. rendelet, a Kjt. 20/A.§-ában foglaltakon túl további előírást is tartalmaz a pályázati felhívást 

érintően, nevezetesen tartalmaznia kell a vezetői megbízatás feltételeit és a kapcsolódó juttatásokat, 

a megbízás kezdő időpontját, a pályázat benyújtásának helyét és határidejét, ami 30 napnál rövidebb 

nem lehet. 

 

A Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése kimondja, hogy: „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.” 

 

Korm.rendelet 7.§ (2) bekezdése szerint ezen bizottságban legalább egy tagot országos szakmai 

szervezet egy képviselője vagy egy − a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő − kulturális szakértő, 

egy tagot az intézményben működő Közalkalmazotti Tanács, és egyet a reprezentatív szakszervezet tagjának 

kell képviselnie. Nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével- a kinevezés, 

megbízási jogkör gyakorlója.  

 

A pályázati felhívást a Belügyminisztérium Közszolgálati Állásportál (https://kozigallas.gov.hu) 

oldalán kell közzé tenni, valamint az önkormányzat székhelyén, a helyben szokásos módon. 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, hogy a fentiek alapján elkészített pályázati kiírást fogadja el. Javaslom, hogy az országos 

szakmai szervezet képviselőjének kiválasztására és felkérésére bízzon meg. 

 

 

Sátoraljaújhely, 2020. március 16.  

 

 

Szamosvölgyi Péter  

polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kozigallas.gov.hu/


Határozati javaslat: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

…./2020.(…..) határozata 

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatói feladatainak ellátására 

vonatkozó pályázat kiírásáról 

 

 

 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 

 Művelődési Központ igazgatói álláshelyére a határozat melléklete szerinti pályázatot ír ki. 

 

 Felhatalmazza a polgármestert, hogy az országos szakmai szervezet képviselőjét válassza ki 

 és kérje fel a beérkező pályázatok szakmai elbírálása céljából. 

 

 Felhívja a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről a helyben szokásos módon, valamint a 

 Belügyminisztérium Közszolgálati Állásportál (https://kozigallas.gov.hu) oldalán 

 gondoskodjon. 

 Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján  

pályázatot hirdet 

Kossuth Lajos Művelődési Központ 

igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.  

 

Foglalkozás jellege: Teljes munkaidő. 

 

Magasabb vezetői megbízás időtartama:  

A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.  

 

A munkavégzés helye:  

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3980 Sátoraljaújhely, Táncsics tér 3.  

 

Munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 

- a közművelődési szakember munkakörű közalkalmazott a Művelődési Központ egyszemélyi 

felelős vezetője, 

- a jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában és a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint felelős az intézmény 

költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényes működéséért, a közművelődési 

alapszolgáltatások biztosításáért, 

- a művelődő közösségek létrejöttének segítsége, működésük támogatása, a település 

nagyrendezvényeinek és a Művelődési Központ programjainak tervezése, szervezése és 

lebonyolítása, 

- kapcsolattartás a település civil szervezeteivel, az önszerveződő csoportokkal.  

 

Illetmények és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázat elnyerésének feltételei: 

- a 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján felsőfokú végzettség 

és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú 

szakirányú szakképesítés,  

- a 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet 6/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint megszerzett legalább 

5 éves szakmai gyakorlat, 

- a 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet 6/A. § (1) bekezdés c) pontja szerint kiemelkedő szakmai 

vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,  

- a 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet 6/G. § (2) bekezdés alapján államháztartási és vezetési 

ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzése,  

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, a kinevezést követően,  

- magyar állampolgárság,  

- büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

 

 



 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, iratok: 

- részletes szakmai önéletrajz, 

- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelés [Kjt. 20/A. § (5) a)], 

- végzettséget igazoló okiratok másolata, 

- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum, vagy nyilatkozat, 

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését igazoló tanúsítvány, 

ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén két éven belül elvégzi, 

- az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy 

munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot igazoló 

dokumentumok másolata,  

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is 

kiterjedően,  

- a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában 

részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati 

eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul [Kjt. 20/A. § (5) b)], 

- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,  

- nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, 

vagy kéri zárt ülés tartását,  

- nyilatkozat összeférhetetlenségről [1992. évi XXXIII.tv. 41.§ (2)] 

 

A munkakör betöltésének időpontja: 2020. június 26. napjától  

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15. 

 

A pályázat benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére 

történő megküldésével (3980, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni 

a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ISU/4707/2020., valamint a munkakör 

megnevezését: Művelődési Központ igazgató.  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:  

A pályázót a pályázati határidó lejártát követő huszonegy napon belül a Bíráló Bizottság 

személyesen hallgatja meg. A pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület a Bizottság 

írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a vezetői megbízás létesítéséről a pályázati határidő 

lejártát követő hatvan napon belül, illetőleg az első, munkaterv szerinti rendes ülésen.  

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.satoraljaujhely.hu honlapon szerezhet.  

http://www.satoraljaujhely.hu/

