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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Pásztó Városi Önkormányzat fenntartásában működő Teleki László Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ (továbbiakban: Intézmény) vezetői feladatainak ellátására Pásztó Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) által megbízott Oláhné 
Csákvári Gabriella a vezetői megbízását és munkaviszonyát nyugdíjba vonulása okán 2022. 
április 19-ével meg kívánja szüntetni. 
 
Ennek ismeretében 2022. április 20-ától gondoskodni kell az új intézményvezető megbízásáról. 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. Törvény (továbbiakban: Kultv.) 94. § (3) bekezdése értelmében az állami és 
önkormányzati fenntartású muzeális intézményekben, nyilvános könyvtárakban, 
közlevéltárakban, továbbá a közművelődési intézményben az intézmény vezetői feladatainak 
ellátására a munkáltatói jogkör gyakorlója pályázatot ír ki. 
 
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 
(továbbiakban: Vhr.) 4. § (7) bekezdése értelmében közgyűjteményi és közművelődési 
intézményben magasabb vezető beosztás ellátására történő megbízás a pályázat elnyerését 
követően legfeljebb öt év határozott időre szól. 
 
A Vhr. 5. § (1) bekezdése szerint az intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati 
felhívásban meg kell jelölni 
a) a betöltendő munkakör megnevezését és a munkakörbe tartozó lényeges feladatokat, 
b) a munkakör betöltésének feltételeit, 
c) a javadalmazásra, illetve annak megállapításának módjára vonatkozó információkat, 
d) a munkaviszony kezdő és befejező időpontját, 
e) a munkaviszony befejező időpontját követően - ha a munkáltatói jogkör gyakorlója ezt a 
lehetőséget a pályázó számára biztosítja - a kulturális munkakörben határozatlan időre történő 
továbbfoglalkoztatás lehetőségét és annak feltételeit, 
f) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 
 
A Vhr. 5. § (2) bekezdése szerint a pályázati felhívást közzé kell tenni a kulturális intézmény, 
valamint fenntartójának honlapján. A közzététel napjának a fenntartó vagy ennek hiányában a 
kulturális intézmény honlapján való megjelenést kell tekinteni.  

A Kultv. 94. § (1) bekezdése szerint az állami és önkormányzati fenntartású muzeális 
intézményekben, nyilvános könyvtárakban, közlevéltárakban, továbbá a közművelődési 
intézményben és a közösségi színtérben foglalkoztatott az lehet, aki 

a) cselekvőképes, 
b) büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, és 
c) megfelel a Vhr-ben előírt képesítési és egyéb feltételeknek. 

 
A Vhr. 3. § (1) bekezdése alapján az intézmény vezetője (a továbbiakban: intézményvezető) 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-99700140.TV?tkertip=4&tsearch=vezet%25c5%2591i%2A&page_to=-1#ws5
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munkaköre betöltésének - a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - feltétele a kulturális 
intézmény intézménytípusának megfelelően, a Vhr. 1. számú mellékletben meghatározott 
követelményeknek való megfelelés. 
 
a Vhr. 1. számú mellékletben meghatározottak szerint: 
 
 Települési könyvtárban (5500 fő lélekszámot elérő település esetében) vezető beosztás 

ellátásával kizárólag olyan munkavállaló bízható meg, aki rendelkezik 
• szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, 
• Közös Európai Keretrendszerben meghatározott, B2 szintet elérő idegennyelv-

ismerettel, 
• végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett. 
 
 Közművelődési intézményben vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan munkavállaló 

bízható meg, aki rendelkezik 
• felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy nem szakirányú 

felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel, 
• végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot 
szerzett, 

• kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez. 
 

A Vhr. 3. § (2) bekezdése alapján az integrált kulturális intézmény intézményvezetőjének az 
integrált kulturális intézmény legalább egyik intézménytípusa kapcsán az intézményvezetőre 
meghatározott, (1) bekezdés szerinti feltételeknek kell megfelelnie. 
 
A Vhr. 4. § (1) bekezdése szerint az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális 
intézményben a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele 
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: 
képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését 
követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a 
munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés 
elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. 
(2) Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász 
szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését 
megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja. 
 
A Vhr. 5. § (4) bekezdése alapján a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai 
önéletrajzát, részletes szakmai és vezetési programját, továbbá a pályázati felhívásban 
megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő igazolását. 
 
A Vhr. 4. § (6) bekezdése alapján a pályáztatónak biztosítania kell, hogy a pályázat iránt 
érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt 
megismerhessék. 
 
A Vhr. 5. § (3) bekezdése szerint a pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívás 
közzétételétől számított harminc napnál rövidebb nem lehet. 
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A Vhr. 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a 
pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által 
létrehozott, - az intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló - 
bizottság hallgatja meg. A bizottság tagjai között helyet kell kapnia 

a) ha az intézményben működik üzemi tanács, annak egy képviselőjének, 
b) a kulturális intézmény fenntartója legalább egy képviselőjének, továbbá 
c) a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő 
ca) országos szakmai szervezet egy képviselőjének vagy 
cb) a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértőnek és 
cc) a kulturális intézményben képviselettel bíró reprezentatív szakszervezet - ha van ilyen - 
egy képviselőjének. 

A Vhr. 6. § (2) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a bizottság 
írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, 
vagy ha e jogot testület gyakorolja, a következő ülésén dönt. 

Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 94. § (3) bekezdése 
értelmében, valamint 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 
rendeletben meghatározott szabályok szerint: 
 

1. A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézményvezetői álláshely 
betöltésére pályázatot ír ki a határozat melléklete szerint. 

2. Felhatalmazza a város jegyzőjét, hogy 2021. december 20-ig gondoskodjon a Teleki 
László Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézményvezetői álláshely betöltésére 
kiírt, e határozat mellékletét képező pályázati felhívás megjelentetéséről. 

3. A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézményvezetői álláshely 
betöltésére benyújtott pályázatok véleményezésére az alábbi személyekből álló 
bizottságot kéri fel: 

• Intézményirányítási és Szociális Bizottság Elnöke, 
• érintett szakmai szervezetek egy-egy képviselője, 
• reprezentatív szakszervezet egy képviselője. 

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: szöveg szerint 
 
Pásztó, 2021. 12. 02. 
 

          Farkas Attila 
          polgármester 

A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
          Dr. Sándor Balázs 
                   jegyző 
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a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. Törvény 94. § (3) bekezdése alapján pályázatot ír ki a 

 
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 

igazgatói 
munkakör betöltésére. 

 

A foglalkoztatotti jogviszony időtartama: 
 

Határozatlan idejű munkaviszony 
 

Foglalkoztatás jellege: 
 

- teljes munkaidő 
 
Az igazgatói megbízás időtartama: 
 

- vezetői megbízás határozott időre, 2022. 04. 20. – 2027. 04. 19-ig szól. 
 
A munkavégzés helye: 
 
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ – 3060 Pásztó, Nagymező utca 3. és 
tagintézményei 
 
Munkakör megnevezése: 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 (továbbiakban: Vhr.) 2. mellékletében meghatározott könyvtári szakmai, vagy 
közművelődési szakmai munkakörök közül – az igazgatói megbízásnak is megfelelő - 
bármelyik munkakör. 
 
A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 
Az igazgató felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és 
gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkatársak felett. Közreműködik Pásztó Város 
Közművelődési Koncepciójának felülvizsgálatában, az új koncepció kialakításában. Feladata – 
az intézményi szolgáltatások megtartása mellett – egy hatékonyabb, fenntarthatóbb 
közművelődési, közgyűjteményi szervezeti struktúra kialakítása.  
 
Illetmény és juttatások: 
 
A fenntartó az igazgató munkabérét a nyertes pályázó és pályázata ismeretében állapítja meg. 
 
Pályázati feltételek: az integrált intézmény igazgatója lehet az, aki szakirányú közművelődési, 
vagy szakirányú könyvtári végzettséggel rendelkezik az alábbiak szerint: 
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 Könyvtári szakmai munkakör esetében: 
• a Vhr. 2. mellékletében nevesített szakirányú felsőfokú végzettséggel és 

szakképzettséggel, 
• Közös Európai Keretrendszerben meghatározott, B2 szintet elérő idegennyelv-

ismerettel, 
• végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett. 
 
 Közművelődési szakmai munkakör esetében: 

• a Vhr. 2. mellékletében nevesített felsőfokú végzettséggel és közművelődési 
szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú 
szakirányú szakképesítéssel, 

• végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény 
alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot 
szerzett 

• kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez. 
 

 A Vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket 
nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek 
hiányában nyilatkozat arról, hogy a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését 
követő két éven belül a képzést elvégzi, és az azt igazoló okiratot bemutatja a 
munkáltatói jogkör gyakorlójának, 

 büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység 
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

 cselekvőképes legyen. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 
 szakmai önéletrajz, 
 képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata, vagy eredeti okiratok, 
 szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok, 
 az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel (vezetési program), 
 az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat 

másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 
éven belül vállalja, 

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
 nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos 

kezeléséhez, továbbításához, 
 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, 
 nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását. 

 
Hiánypótlásnak helye nincs. 
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: 
 
A beosztás legkorábban 2022. április 20. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 14. 
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A pályázat benyújtásának módja: 
 
Postai úton, a pályázatnak Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő 
megküldésével (3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás 
megnevezését: Művelődési ház igazgató. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül a Képviselő- testület ülésén. 
 
A Képviselő- testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 15. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
 

- www.paszto.hu 
- http://vkmkpaszto.hu/ 

 
 
Pásztó, 2021. 12. 02. 
 

http://www.paszto.hu/
http://vkmkpaszto.hu/
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