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Kétpó Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

2017. június 15-i ülésére 

 

Az Arany János Általános Művelődési Központ igazgatói tisztségének betöltésére irányuló 

pályázat kiírásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Arany János Általános Művelődési Központ vezetői megbízása 2017. augusztus 15. napján lejár, 

ezért pályázat kiírása szükséges az igazgatói tisztség betöltésére.  

A vezetői megbízás a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 

42.§-a alapján át nem ruházható képviselő-testületi hatáskör.  

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B.§ (1) bekezdése  

továbbiakban: Kjt.) alapján 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 Kjt. 20/B. § (2) A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető 

beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, 

vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

(3) Ha e törvény alapján a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásához pályázatot kell 

kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is. 
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A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására 

megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A Kjt. 20/B. §-ában foglaltak alapján a magasabb vezetői megbízásra pályázatot kell kiírni.  

 

A Kjt. 20/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 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. 

 

A Kjt.23.§ (1) bekezdése alapján a magasabb vezetői,illetve vezetői megbízás feltétele,hogy a 

közalkalmazott- a kinevezés szerinti munkaköre mellett- látja el a magasabb vezetői, illetve vezetői 

beosztásból eredő feladatait. 

A Kjt. 23.§ (3) bekezdése alapján a magasabb vezetői, valamint vezetői megbízás időtartama, 

jogszabályban megjelölt, legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. 

 

A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes 

oldalán és a fenntartó önkormányzat székhelyén, a helyben szokásos módon kell közzétenni.  

A pályázat benyújtásának határidejét minden esetben a személyügyi központ internetes oldalán 

történő közzétételtől kell számítani. A pályázat benyújtásának határideje 30 napnál rövidebb nem 

lehet. 

 

A Kjt. 20/A. § (6) és (7) bekezdésében foglaltak szerint 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 megbízási jogkör gyakorlója, a képviselő-testület a Kjt. 20/A. § (6) bekezdés b) pontja alapján 

a bizottság véleményének mérlegelésével bírálja el a pályázatokat a pályázati határidő lejártát 
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követő első ülésén dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői 

megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg 

 

A pályázatokat a benyújtási határidőt követően 30 napon belül kell elbírálni. Amennyiben a 

pályázat eredménytelen, a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni. 

 

A pályázati felhívás az Önkormányzati honlapján és a www.kozigallas.hu portálon kerül 

közzétételre. 

 

Fentieket figyelembe véve kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Kétpó, 2017. június 15. 

Keresztes Péter Pál 

polgármester  

 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Kétpó Község Önkormányzata 

……/2017.(………….) képviselő-testületi határozata  

 

Az Arany János Általános Művelődési Központ igazgatói tisztségének betöltésére irányuló 

pályázat kiírásáról 

 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános Művelődési 

Központ igazgatói tisztségének betöltésére irányuló pályázatot a jelen határozat melléklete szerint 

elfogadja.  

 

Felelős:     dr. Enyedi Mihály jegyző                     

Határidő:  azonnal és folyamatosan 

 

http://www.kozigallas.hu/
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A határozat végrehajtásában közreműködik:   

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége 

 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 

 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

5. Arany János Általános Művelődési Központ,Helyben 

 

Kétpó, 2017. június 15. 

 

  

 Keresztes Péter Pál     dr. Enyedi Mihály  

 polgármester       jegyző 


