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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS
Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatával kapcsolatos
egyes döntések meghozatalára
(az 1-3. sz. határozati javaslatokról szóló döntést– több érintett pályázó kérésére – zárt ülés
keretében kell meghozni.)

Előterjesztő:

Bese Ferenc polgármester

Az előterjesztést készítette:

Babócsi Beáta osztályvezető
Szegény Ákos osztályvezető-helyettes
Szociális és Köznevelési Osztály

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:

-

Az előterjesztést megtárgyalja:
Bizottság

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport

Testületi ülés időpontja:

2020. február 11.

Ellenjegyző:
Vittmanné Gerencsér Judit
osztályvezető-helyettes
Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály

Jogi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Tibor jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

1.
A Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatója intézményvezetői megbízásának 2020. február
23. napi megszűnése okán intézményvezetői pályázat kiírása vált szükségessé. A Tisztelt
Képviselő-testület az 555/2019. (XII.03.) számú határozatával döntött a Táncsics Mihály
Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának kiírásáról.
A pályázati kiírás értelmében a pályázatok benyújtásának határideje 2020. január 10. napja volt.
A megadott határidőig négy pályázat, a megadott határidőn túl egy pályázat érkezett be. A
határidőn belül beérkezett pályázatok közül két pályázó felelt meg a kiírásban foglaltaknak, egy
pályázó nem rendelkezett az előírt iskolai végzettséggel, egy pályázó esetében pedig az előírt
végzettség megszerzése folyamatban van.
A pályázatokat véleményező bizottságba (továbbiakban: Bizottság) a Tisztelt Képviselőtestület 38/2020. (I.21.) számú határozatával az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport
Bizottság tagjait, valamint Kubik Annát, a Magyar Művészeti Akadémia tagját delegálta. A
Bizottság a pályázókat 2020. január 30. napján 10.00 órai kezdettel hallgatta volna meg,
azonban az ülés napján a reggeli órákban mindkét, a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot
benyújtó pályázó e-mailben jelezte, hogy pályázatát visszavonja. A Bizottság feladatát így nem
tudta eredményesen elvégezni, az erről szóló jegyzőkönyv jelen előterjesztés 1. számú
mellékletét képezi. (Az 1. sz. melléklet a bizottsági jegyzőkönyvek megküldésével egyidejűleg,
2020. február 07. napján kerül megküldésre)
Az új pályázat kiírását megelőzően szükséges, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a benyújtott
pályázatokról döntést hozzon, illetve a pályázati kiírást eredménytelennek nyilvánítsa.
Tekintettel arra, hogy két pályázó a pályázatát visszavonta, személyük esetében mellőzhető a
döntéshozatal.

2.
A Táncsics Mihály Művelődési Ház vezetőjének megbízatása 2020. február 23-án lejár.
Tekintettel arra, hogy az új pályázati eljárás lebonyolítása a lejárat időpontjáig nem valósítható
meg, szükséges, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az intézmény jogszerű működése és
irányítása érdekében megbízott intézményvezető személyéről gondoskodjon. Javasoljuk, hogy
a jelenlegi intézményvezető kapjon megbízást a vezetői feladatok ellátására 2020. február 24. 2020. április 30. napja közötti határozott időszakra.
3. Fentiekre tekintettel új pályázati kiírás válik szükségessé, melyre a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelete 3.
számú mellékletének (A Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott – nem hatósági –
hatáskörök jegyzéke) 6.4 pontja alapján átruházott hatáskörében az Oktatási, Közművelődési,
Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban: Oktatási Bizottság) lenne jogosult. Tekintettel arra,
hogy jelen pályázati eljárásban az 555/2019. (XII.03.) számú határozatával Képviselő-testület
hagyta jóvá a pályázati kiírást, javaslom, hogy az új pályázat kiírásáról is a Képviselő-testület

hozzon döntést. Ennek érdekében a 6. sz. határozati javaslatban foglaltak szerint javaslom, hogy
a Tisztelt Képviselő-testület – ezen egyedi ügyben – vonja vissza az Oktatási, Közművelődési,
Ifjúsági és Sport Bizottságra átruházott hatáskörét.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A
§-ának vonatkozó részei szerint:
„20/A (1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan
közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek
megfelelt. A pályázatot – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezési jogkör
gyakorlója írja ki. Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató dönthet arról, hogy a
munkakör, illetve a beosztás betöltése pályázat alapján történik.
(3) A pályázati felhívásban meg kell jelölni:
a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
b) 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) A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a
továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati
felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül
betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (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.
(5) 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) 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) 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.
(8) Az üres munkakör betöltésére irányuló pályázati eljárás esetén – a pályázati feltételeknek
egyformán megfelelő pályázók közül – előnyben kell részesíteni az önkéntes tartalékos
szolgálati viszonyban állókat.”
A Kjt. 20/B § (1) bekezdése szerint:
„20/B § (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.”
A pályázatot a Közszolgálati és Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (továbbiakban: KSZK)
honlapján, az ott előírt formában, valamint a helyben szokásos módon, a Kjt. fent idézett
rendelkezései alapján kell megjelentetni. A Képviselő-testület döntésének függvényében a
pályázat beadási határideje leghamarabb a KSZK honlapján történő közzétételtől számított 30
nap. A pályázati feltételeket a Kjt. fentebb részletezett jogszabályhelyei határozzák meg,
továbbá 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 6/A. § (1) bekezdése, és 6/G. § (1) bekezdése, mely 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/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.”

Az 1-3. sz. határozati javaslatok esetében - több érintett pályázó kérésére - zárt ülés tartása
indokolt.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 7. sz. határozati javaslatban szereplő „jelen
határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés 1. számú mellékletét kell érteni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől fentiek alapján döntéseit meghozni szíveskedjék!
Határozati javaslatok:
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2020 (II.11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődéi Ház intézményvezetői
álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
………………… (név) pályázatát a pályázati kiírásban előírt végzettség hiánya
miatt elutasítja.
II.

felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről.

Határidő: 2020. február 29.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2020 (II.11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődéi Ház intézményvezetői
álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
………………… (név) pályázatát a pályázati kiírásban előírt végzettség hiánya
miatt elutasítja.

II.

felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről.

Határidő: 2020. február 29.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
3.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2020. (II. 11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődéi Ház intézményvezetői
álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.

……………….(név) pályázó pályázatát, a pályázat határidőn túl történő
benyújtására tekintettel elutasítja.

II.

felkéri a Polgármestert a pályázó értesítésére.

Határidő: 2020. február 29.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

4.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2020 (II.11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődéi Ház intézményvezetői
álláshelyére kiírt pályázat érvénytelenné nyilvánításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a 555/2019. (XII.03.) számú határozatával kiírásra került intézményvezetői
pályázatot érvénytelennek nyilvánítja
II.

felkéri a Polgármestert, hogy a pályázókat értesítse a Képviselő-testület
döntéséről.

Határidő: 2020. február 29.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

5.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2020. (II. 11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház megbízott
intézményvezető kijelöléséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata úgy dönt, hogy
I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői tisztségének ellátására (név) (sz:
szülhely, szül.adat) (lakcím) szám alatti lakost bízza meg határozott időtartamra 2020. február
24-től 2020. április 30. napjáig.

II. felkéri a polgármestert az érintett személy értesítésére, és a szükséges munkaügyi
dokumentumok elkészíttetésére.
Határidő: 2020. február 23.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

6.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……../2020. (II.11.) határozata az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságra
átruházott hatáskör egyedi esetben (a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői
pályázatának kiírásáról szóló döntés meghozatala) történő visszavonásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságra
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. melléklet 6.4. pontjában
meghatározott átruházott hatáskörét a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői
pályázat kiírása tárgyú egyedi ügyben visszavonja.
7.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……../2020. (II.11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői
pályázatának kiírásáról.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Táncsics Mihály Művelődési
Ház intézményvezetői pályázatának pályázati feltételeit jelen határozat 1. számú mellékletében
foglaltaknak megfelelően határozza meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bese Ferenc polgármester

Az előterjesztést a Képviselő-testület eredeti hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A
határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
8.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……../2020. (II.11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői
pályázatára beérkezett pályázatokat elbíráló bizottság összetételéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázatokat véleményező bizottság összetételére
vonatkozó 38/2020. (I.21.) számú határozatában foglalt döntését az intézményvezetői pályázat
eredményes lebonyolításáig fenntartja.
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja.

Az 1-3. sz. határozati javaslatokról szóló döntést– több érintett pályázó kérésére –
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés
b) pontja alapján zárt ülés keretében kell meghozni.
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2020. január 31.
Szegény Ákos
előterjesztés készítője
előterjesztő

Melléklet: Pályázati felhívás

Babócsi Beáta
előterjesztés készítője,

