
napirendi pont** 
Bizalmas: □

ELŐLAP

Előterjesztés címe: ;;r? \ , A gödi József Attila Művelődési Ház intézményvezetői munkakörére vonatkozó pályázati kiírás

Az előterjesztés tartalma: * Pályázati kiírás a JAMH vezetői munkakörének betöltésére

Előterjesztő neve: . ■ : | Szilágyi László

Az előterjesztést készítette: ' -;.
Mészáros Tamás Sáhó Ágnes

Az előterjesztés beadásának t, 
dátumé'*: * ? í’m1’ * < í ! 2023.03.07.

Sürgősség indoka: < /
Ülés fajtája: Nyílt ülésen tárgyalandó: E Zárt ülésen tárgyalandó: □ Zárt ülésen tárgyalható: □
Zárt ülés elrendelésére > ? ,
vonatkozó jogszabályi hely: ?

Döntés fajtája: *
\ S* <

Rendelet: □

Határozat:
Normatív: □
Hatósági: □
Egyéb: E

Döntéshozatalhoz szükséges, 
többség:; v Egyszerű: 13 Minősített: □

Név szerinti szavazást igényel: NEM: E IGEN: □

Titkos zavazást igényel: •' * NEM: E IGEN: □

A hatá '/at végrehajtásáért 1 
felelős szem ily megnévézése: ; •
A végrehajtási határidő . 
megjelölése (reális időpont): ’

Szerepeli-e korábbi napirenden: NEM: E IGEN: □ Az előző döntés száma:
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: □ IGEN: E
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztály vezető ellenjegyzése: ... /.. . fo.,. í.....

Jogi állásfog Jalást igényel: NEM: □
IGEN: E Z
Véleményező jogász:..........................................................................

.. ■■ .

Tárg:ó ’
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság E
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság □ 
<épviselő-testület E

Tanácsnoki vélemény: : i
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók: <

> 'ó r

Jegyzői ellenjegyzés: ' ^/r,'

átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...............................................................................

jegyző
Cépviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

gyZo
* jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata 
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ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 

valamint Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 
2023. március havi rendkívüli ülésére

Tárgy: a gödi József Attila Művelődési Ház intézményvezetői munkakörére vonatkozó pályázati 
kiírás

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 42/2018 (III. 22.) Ök. határozatával a gödi József 
Attila Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) álláshelyére Szabó Imrénét nevezte ki 2018. április 
1-től 2023. március 31-ig tartó határozott időre. Szabó Imréné határozott idejű vezetői kinevezése a 
határozat értelmében e hónap végén lejár.

A magasabb vezetői megbízás ellátására nyilvános pályázatot kell kiírni

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdése és

- 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 alapján.

A jogszabály az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények vezető állású munkavállalói 
helyének pályáztatási módjáról a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet vonatkozó jogszabályhelyei a 
következőképpen rendelkeznek:

5. § (1) 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 annakfeltételeit,

f) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
(2) 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.

(3) A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívás közzétételétől számított harminc 
napnál rövidebb nem lehet.

(4) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, részletes szakmai és vezetési 
programját, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő 
igazolását.

(5) A pályázat lebonyolítására vonatkozó teljes dokumentációt - a benyújtott pályázatokkal együtt - 
egységes ügyiratként kell kezelni.
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(6) A pályázati eljárásban a munkáltatói jogkör gyakorlójának biztosítania kell, hogy a pályázat iránt 
érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és a kulturális intézményt 
megismerhessék.

(7) Az (1) bekezdés szerinti pályázat legfeljebb 5 év határozott időtartamra írható ki.
(8) A pályázatot legkésőbb az intézményvezetői munkakört betöltő munkavállaló intézményvezetői 

munkakörben történő foglalkoztatásának vagy munkaviszonyának megszűnése előtt 90 nappal ki kell 
írni. Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, a pályázat megismételt kiírásáról 90 napon belül 
gondoskodni kell.

(9) Ha az intézményvezető munkaviszonyának megszűnését vagy az intézményvezetői munkakörben 
történő foglalkoztatása megszűnését követő napon az intézményvezetői munkakör nem kerül betöltésre, 
a munkáltatói jogkör gyakorlója az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő 
foglalkoztatottját legfeljebb 120 nap időtartamra pályázat lefolytatása nélkül is megbízhatja az 
intézményvezetői feladatok ellátásával.

6. § (1) Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon 
belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény alapfeladatait érintően 
szakértelemmel rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja meg. A bizottság tagjai között helyet kell 
kapnia

a) ha a kulturális 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
eb) a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértőnek és
cc) a kulturális intézményben képviselettel bíró reprezentatív szakszervezet - ha van ilyen - egy 

képviselőjének.
(2) 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.

A munkakör betöltésének feltételei a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján:

4. § (1) 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 beérkezett pályázatok előzetes bírálatára, a pályázók meghallgatására Göd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VHI, 24.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet 13.34. a) pontja alapján a Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság ülésén kerül sor, ahol kulturális szakértő bevonásával tesz a Bizottság javaslatot. A szakértő 
díjának (bruttó 88.900.- Ft) elfogadásához kéijük a testület jóváhagyását.

A pályázati felhívást a Közszolgálati Állásportálon (www.kozszolgallas.gov.hu), a fenntartó (Göd 
Város Önkormányzata), valamint a gödi József Attila Művelődési Ház honlapján kell megjelentetni.

Javasoljuk a beérkezett pályázatok elbírálásáig a fenti jogszabály 5. § (9) bekezdése szerinti, maximum 
120 napos időtartamra az intézmény vezetésével a jelenleg is a Művelődési Házat vezető Szabó Imréné 
megbízását.

Kérem a Képviselő-testületet és a Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására.

2131 Göd, Pesti út 81. H 2131 Göd, Pf. 28. » 27/530-064 Fax: 27/345-279
E-mail: varoshaza@qod.hu KRID: 357521719 Hivatali kapu: G0D0K



3

Határozati javaslat:
.../2023. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1) úgy dönt, hogy a Göd Város Önkormányzata költségvetési szerveként működő József 
Attila Művelődési Ház (székhely: 2131 Göd, Pesti út 72.) intézményvezetői (magasabb 
vezető) munkakörnek betöltésére a hatályos jogszabályok alapján nyilvános pályázatot 
hirdet a mellékletben szereplő pályázati kiírás szerint.

2) Felkéri a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot az érvényes pályázatot 
benyújtó pályázók - kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértő 
bevonásával történő - meghallgatására, és az annak alapján kialakult vélemény írásba 
foglalására. Ezzel összefüggésben a kulturális szakértő díjának kifizetésére bruttó 88.900.- 
Ft-ot biztosít.

3) A pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, de legkésőbb 2023. május 31. napjáig - a 
korábbi kinevezési feltételek mellett - Szabó Imréné jelenlegi igazgatót bízza meg a József 
Attila Művelődési Ház intézményvezetői feladatainak ellátásával.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezni szükséges

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Melléklet a(z) ...Z2023. (...) Ök. határozathoz:

09/276-1/2023.

Göd Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a

József Attila Művelődési Ház
intézményvezetői

(vezető állású)
munkakörének betöltésére

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű

A vezetői megbízás időtartama: 5 évre szóló határozott idejű, 2023. június 1-től 2028. május 31-ig 
tartó megbízás.

A foglalkoztatás jellege: munkaszerződés a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 
szerinti, teljes munkaidőben, három hónap próbaidővel.

A munkavégzés helye: Pest vármegye; 2131 Göd, Pesti út 72.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Mt. szerinti jogviszonyban alkalmazott intézményvezető felelős az intézmény szakszerű vezetéséért, 
a rendeltetésszerű és gazdaságos működés biztosításáért, a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek 
megteremtéséért, az éves költségvetés tervezéséért, betartásáért, a pályázatok lebonyolításáért. Az 
intézmény szakmai működését tervezi, szervezi, irányítja. Az általa vezetett intézményen keresztül 
ellátja az intézmény alapító okirata szerinti feladatait. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény 
alkalmazottai felett.

2131 Göd, Pesti út 81. ® 2131 Göd, Pf. 28. S 27/530-064 Fax: 27/345-279
E-mail: varoshaza@qod.hu KRID: 357521719 Hivatali kapu: GÖDÖK
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Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra és az illetmény megállapítására az Mt., valamint Göd Város Önkormányzata 2023. évi 
költségvetési rendelete az irányadó.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú közművelődési szakképzettség; felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő,

közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és
felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor, 
kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi
művelődés tanár szakképzettség, továbbá ezzel egyenértékű, az Országos Képzési 
Jegyzékben meghatározott, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, 
kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés is

- végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény 
alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett,

- a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. §-a szerint 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. 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.

- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel, internet, egyéb a vezetői 
tevékenységhez tartozó szoftverek, programok),

- magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása a megbízás esetén.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Helyismeret, vezetői tapasztalat.

Elvárt vezetői kompetenciák:
- határozott, következetes, igényes, precíz, pontos, önálló munkavégzés,
- kiváló kommunikációs, kapcsolatteremtő, közösségépítő és konfliktuskezelő készség,
- jó terhelhetőség, aktív együttműködés, rugalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
- motivációs levél,
- szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, rövid- és középtávú fejlesztési 

elképzelésekkel,
- iskolai végzettsége(ke)t, képzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata(i), személyes

meghallgatás során az eredeti okiratok bemutatása mellett,
- 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,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát 

megismerhetik,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt bizottsági és képviselő

testületi ülésen történő tárgyalásához járul hozzá.
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy az Mt. 211 .§-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

2131 Göd, Pesti út 81. H 2131 Göd, Pf. 28. ® 27/530-064 Fax: 27/345-279
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- a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet 

és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023.06.01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.02

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat benyújtása elektronikus úton a hr@god.hu címre történik, vagy postai úton, Göd Város 
Önkormányzata címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, illetve a borítékon fel kell 
tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/276-1/2023., valamint a munkakör 
megnevezését: JAMH intézményvezető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth János jegyző nyújt, a 06 30 280 7427-es 
telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleményezési határidő figyelembevételével, a véleményező bizottság javaslata alapján, a Képviselő
testület rendes ülésen dönt. A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást. A pályázat 
kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 05.31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.god.hu - 2023.......................;
godimuvhaz.hu - 2023..........................................
A Közszolgálati portál publikálási időpontja:................................

A munkáltatóval, illetve az intézménnyel kapcsolatban további információt a
- www.god.hu honlapon, valamint a
- https://www.allamkincstar.gov.hu/Koltsegvetes/Torzskonyvi_nyilvantartas/ktorzs?pirId=6544 

16&subiectState=LIVE#nameSearch/resultTable/datasheet weboldalon szerezhet.

Göd, 2023. március 7.

Szilágyi László 
polgármesteri jogkört gyakorló 

alpolgármester

2131 Göd, Pesti út 81. El 2131 Göd, Pf. 28. ® 27/530-064 Fax: 27/345-279
E-mail: varoshaza@qod.hu KRID: 357521719 Hivatali kapu: GÖDÖK


