
 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
IVÁNCSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2021. NOVEMBER 3-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

  
  1.napirend 

 
Tárgy: Az Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói munkakörének ellátására 
pályázati felhívás közzététele 
 
Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv) 46. § (1) bekezdése alapján nyílt ülésen történik 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója magasabb vezetői megbízása a Képviselő-
testület 7/2017. (I.12.) számú határozatában foglaltak szerint 2022. január 31.-napjáig áll fenn. A 
Képviselő-testületnek az igazgatói megbízásról szükséges döntenie az alábbiakban részletezett 
jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően. 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.). 94. § (3) bekezdése szerint az intézmény vezetői feladatainak 
ellátására a munkáltatói jogkör gyakorlója pályázatot ír ki, mely kiírásának, benyújtásának és 
értékelésének rendjét a miniszter rendeletben határozza meg.  
A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek 
módosításáról a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet rendelkezik, melynek 3. § - 6. §-aiban foglaltak 
szerint kell az igazgatói pályázat pályázati felhívását meghatározni, közzétenni, s érdemében 
elbírálni.  
 
Az EMMI rendelet meghatározza 2. § 3. pontjában az integrált kulturális intézmény fogalmát, mely: 
a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával, illetve a közművelődési 
alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő feladatokat közös szervezetben 
ellátó, a települési önkormányzat által fenntartott kulturális intézmény. A 3. § (1) bekezdés 
értelmében a kulturális intézmény vezetője munkaköre betöltésének feltétele a kulturális intézmény 
intézménytípusának megfelelően az 1. számú mellékletben meghatározott követelményeknek való 
megfelelés. A 3. § (2) bekezdés szerint az integrált kulturális intézmény intézményvezetőjének az 
integrált kulturális intézmény legalább egyik intézménytípusa kapcsán az intézményvezető 
meghatározott feltételeknek kell megfelelnie, azaz vagy a települési könyvtár igazgatói munkakörére 
előírt, vagy a közművelődési intézmény igazgatói munkakörére előírt feltételeknek. 
A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően előkészítést nyert a pályázati felhívás, melyet a 
határozati javaslat részletez.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
A képviselő-testület a javaslat elfogadásáról az Mötv. szerint egyszerű többséggel dönt.   
A határozathozatal az Mötv. 48. §. (1) bekezdése, valamint az SZMSZ 45.§ alapján nyílt szavazással 
történik. 
 
Iváncsa, 2021. november 2. 
 Molnár Tibor s.k. 
 polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021.(XI.3.) határozata 
az Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói munkakörének ellátására 

pályázati felhívás közzététele 
 
Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Iváncsai Könyvtár és 
Művelődési Központ igazgatói munkakörének ellátására vonatkozó pályázati felhívás 
közzétételére vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi határozatot hozza:  
 
1. Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális intézményekben 

foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői 
pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról 
szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 5. §-ában foglaltak alapján pályázatot hirdet az Iváncsai 
Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói munkakörének ellátására az alábbiak szerint:  

 
 

„Iváncsa Községi Önkormányzat 
 

a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek 

módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 5. §-ában foglaltak alapján pályázatot hirdet 
az 
 

Iváncsai  Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói  
munkakör ellátására 

 
A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.  

Az igazgatói munkakör ellátás időtartama:  
A munkaviszony határozott időre: 5 évre 2022. február 1.-napjától - 2027. január 31.-napjáig szól.  

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2454 Iváncsa, Arany János utca 1..  

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Az igazgató feladata az Iváncsai Művelődési Ház és Könyvtár irányítása, hatékony, szakszerű és 
törvényes működésének biztosítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói 
jogkörök gyakorlása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Iváncsai Közös 
Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés.  

Munkabér és juttatások: 
A munkabér havi összege vezetői pótlékkal 410.000,-Ft, a munkáltató évente történő 
meghatározással cafetéria juttatást biztosít.  

Pályázati feltételek: 

 A 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. számú melléklete 5. pontjában meghatározott szakirányú 
felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és 
szakképzettség és szakirányú középfokú szakképzettség, a végzettségének, szakképzettségének 
intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben szerzett legalább 3 éves szakmai 
gyakorlat, avagy a 9. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és közművelődési 
szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú 
szakképesítés, valamint a végzettségének, szakképzettségének, szakvizsgájának az intézmény 
alaptevékenységének megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 
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továbbá a 4. § (1) bekezdésben meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 
legalább 120 órás képzés, ennek hiányában az igazgatói munkakör betöltését követő 2 éven 
belül a képzés elvégzésére vonatkozó kötelezettségvállalás.  

 Büntetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, aki a 
munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz,  

 az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai és vezetési program, 3 példányban papír alapon 
és egy példányban CD lemezen PDF formátumban,  

 iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,  

 az EMMI rendelet 4. §-ában meghatározott képzési kötelezettség teljesítésének igazolása vagy 
nyilatkozat, a képzés munkaszerződés kezdő időpontjától számított két éven belül vállalására,  

 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet,  

 szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,  

 nyilatkozat, hogy cselekvőképes és hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,  

 nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata 
tartalmának megismeréséhez,  

 amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli 
nyilatkozat.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2022. február 1.-napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 20.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kaviczki Mariann pénzügyi irodavezető 
nyújt a  06/30/366-7295-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak Iváncsa Községi Önkormányzat címére történő megküldésével 
(2454 Iváncsa, Fő utca 61/B.). Kérjük a borítékon feltüntetni: Iváncsai KMK igazgató. 

 Személyesen: Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatalnál, Fejér megye, 2454 Iváncsa, Fő utca 
61/B. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázókat az EMMI rendelet  6. §-ában foglaltak szerinti tagokból álló Bizottság hallgatja meg.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 25. 

A pályázati felhívás közzétételének helye, ideje:  

 Iváncsa Községi Önkormányzat honlapja – 2021. november 3. 

 Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal (2454 Iváncsa, Fő utca 61/B.) – 2021. november 3.  

 Iváncsai KMK honlapja – 2454 Iváncsa, Arany János utca 1. 2021. november 3. 
 

2.  A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt a pályázati felhívás Önkormányzat honlapján, az Iváncsai 
Könyvtár és Művelődési Központ honlapján, továbbá az Iváncsai Közös Önkormányzati 
Hivatalban történő hirdetőtáblán közzététele érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Sáfár Gabriella 
 Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
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Határidő: 2021. november 4. 
 
3. A Képviselő-testület az érvényes pályázatok véleményezésére Bizottságot hoz létre, melynek 

tagjaivá felkéri:  
 

A fenntartó képviselőjeként: Kucsera Gabriella képviselőt 
Kulturális szakértőként: Kis Dorottyát, 
továbbá az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét.  

 
 A Képviselő-testület felkéri a Bizottságot az érvényes pályázatot benyújtott pályázók 

meghallgatására, s a pályázatokról írásba foglalt vélemény 2022. január 20.-napjáig történő 
elkészítésére.  

 
 


