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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  

  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A T. Képviselő-testület 2019. december 12. napján tartott ülésén, a 423/2019. (XII.12.) számú 

határozatával úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói 

feladatainak ellátására magasabb vezetői pályázatot ír ki. 

 

Az FMK igazgatói, magasabb vezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás 2019. 

december 18. napján megjelent a KÖZIGÁLLÁS internetes oldalon. A pályázat benyújtási 

határideje 2020. január 17. napja volt.  

 

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására 2019. 

december 18. napján közzétett magasabb vezetői pályázatra a benyújtási határidőn belül 

egyetlen pályázó, a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei jelenlegi vezetője 

nyújtotta be a pályázatát. 

 

A 2019. december 18. napján közzétett Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

igazgatói feladatainak ellátására kiírt magasabb vezetői pályázat „A pályázat elbírálásának 

módja, rendje” pontban foglaltak értelmében „A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati 

eljárást minden indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa”. 

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és 

Intézményei igazgatói feladatainak ellátására 2019. december 18. napján közzétett magasabb 

vezetői pályázatot (pályázati eljárást) nyilvánítsa eredménytelennek.  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2017. 

(II.16.) számú határozatával 2017. március 1. napjától 3 éves határozott időtartamra bízta meg 

Hantos-Jarábik Klárát a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei magasabb vezetői, 

igazgatói feladatainak ellátásával. 

Fentiek alapján Hantos-Jarábik Klára – közművelődési szakember munkakörre épülő – 

magasabb vezetői megbízása 2020. február 29. napján lejár. 

Tekintettel arra, hogy a magasabb vezetői megbízás a közművelődési szakember munkakörre 

épül (határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban), a magasabb vezetői megbízás 

lejártát követően, 2020. március 1. napjától őt az alap közalkalmazotti jogviszonya szerinti 

közművelődési szakember munkakörben kell továbbfoglalkoztatni. 

 

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 2019. december 17. napján kelt 

Szervezeti és Működési Szabályzata „IV. Az Intézmény szervezeti egységei” fejezet „2. Az 

Intézmény igazgatóhelyettese” pontjának első francia bekezdésében foglaltak értelmében az 

igazgatóhelyettes az Intézmény igazgatójának általános és szakmai helyettese, az igazgató 

távolléte, akadályoztatása, illetve az igazgatói beosztás átmeneti betöltetlensége esetén az 

igazgató teljes jogú helyettesítését látja el. 

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és 

Intézményei igazgatói feladatainak ellátására ismételten írja ki a magasabb vezetői pályázatot. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. 

§-ában foglalt rendelkezések értelmében a magasabb vezető és 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 (2) bekezdés értelmében a pályázatban 

meg kell jelölni, hogy a magasabb vezetői, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az 

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

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A (3) bekezdésben foglaltak alapján, 



ha e törvény alapján a magasabb vezetői, illetve vezető beosztás ellátásához pályázatot kell 

kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is. 

 

A Kjt. 23. § (1) bekezdése értelmében a magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása 

magasabb vezető, illetve vezető beosztásra történő megbízással történik. 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 megbízást 

és annak elfogadását írásba kell foglalni. Magasabb vezető – a 90. §-ban foglalt kivétellel – 

csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. Nem lehet megbízott 

vezető a közalkalmazott a gyakornoki idő tartama alatt. 

 

A magasabb vezetői megbízás ellátására, továbbá a pályázati kiírásra vonatkozó további 

részletes előírásokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. 

(XI.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza. 

 

A Kormányrendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak alapján közművelődési és 

közgyűjteményi intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak 

olyan közalkalmazott bízható meg, aki a munkaköre ellátásához szükséges magyar 

nyelvtudással rendelkezik. 

 

A Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján a magasabb vezetői beosztás ellátására vonatkozó 

megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. 

 

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. 

Ugyanezen szakasz (5) bekezdésében foglaltak értelmében a munkáltató vezetésére kiírt 

pályázat esetén a pályázó a pályázatához csatolja a munkáltató vezetésére, fejlesztésére 

vonatkozó programját, valamint az arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul, továbbá a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények 

igazolására vonatkozó okiratokat. 

 

A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése értelmében a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi 

igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán, 

továbbá a fenntartó önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

Ugyanezen bekezdés alapján a munkáltató vezetésére (igazgatói, magasabb vezető) kiírt 

pályázat esetében a pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi 

központ honlapján való elsődleges közzétételtől számított 30 nap. 

 

A Kormányrendelet 6/A. § (1) bekezdése értelmében közművelődési intézményben az 

intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak 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 legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és 

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez. 

 

A Kormányrendelet 6/F. § (2) bekezdése értelmében integrált kulturális intézményben az 

intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával olyan közalkalmazott 

bízható meg, aki legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetőjével szemben 

támasztott követelményeknek megfelel. 

 

A Kormányrendelet 6/G. § (1) bekezdése értelmében közművelődési intézmény, múzeum, 

könyvtár vagy 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. 

 

A Kormányrendelet 6/G.§ (2) bekezdése értelmében integrált kulturális intézmény 

vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül az integrált 

kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, 

legalább 60 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a 

munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdésében foglaltak értelmében a magasabb vezető mentesül a 

tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel 

rendelkezik, vagy az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti képzést a vezetői megbízását 

megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja. 

 

A Kormányrendelet 22. § 9. pontja értelmében integrált kulturális intézmény: állam vagy a 

helyi önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv, amelynek alapító okiratában az 

alaptevékenységbe tartozó szakmai alapfeladatok között – más szakmai alapfeladatok mellett 

– művészeti, közművelődési vagy közgyűjteményi feladat is meghatározásra került, 11. pontja 

értelmében közművelődési intézmény: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló törvény szerinti közművelődési intézmény, 13. pontja 

értelmében kulturális intézmény: a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 

intézmények, továbbá az integrált kulturális intézmény. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) illetékes munkatársa által a 

2018. évben kiadott és fenntartott szakmai állásfoglalás értelmében az FMK hatályos alapító 

okirata 4.4. pontjára figyelemmel az FMK a közművelődési és muzeális alaptevékenységén 

túlmenően a kormányzati funkció szerinti megjelölés alapján számos olyan egyéb 

alaptevékenységet is végez (egyéb kiadói könyvkiadás, igazgatási, televíziós 

műsorszolgáltatás, nemzetközi, kulturális ügyek), amelyek a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Kultv.), 

valamint a közművelődési alapszolgáltatásokról, valamint a közművelődési intézmények és 

közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet rendelkezései 

alapján nem tartoznak sem a közművelődési, sem a közgyűjteményi feladatok közé. 

 

A szakmai állásfoglalás szerint az FMK integrált kulturális intézménynek minősül, 

vezetőjének, mint az integrált kulturális intézmény vezetőjének egyrészt rendelkeznie kell 120 

órás, másrészt  60 órás képzést igazoló okirattal. 

 



A Kormányrendelet 7. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák a kulturális intézményben 

magasabb vezető vagy vezető beosztás ellátására vonatkozó pályázati eljárással összefüggő 

előírásokat. 

E rendelkezések értelmében a pályáztatónak biztosítania kell, hogy a pályázat iránt 

érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt 

megismerhessék. 

 

A pályázati kiírás tervezetét mellékelem, melynek tartalma a Kjt., valamint a 

Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelel. 

 

Az FMK igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat a jelen képviselő-testületi 

ülésen megszülető döntést követően az alábbiak szerint bonyolítható le: 

 

- KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés várható időpontja: 2020. február 18. 

- Beadási határidő: a KÖZIGÁLLÁS honlapján történő közzétételtől számított 30 

nap 

- a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti bizottsági meghallgatás: a pályázati 

határidő lejártát követő 21 nap 

- Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsági meghallgatás: 

várhatóan 2020. áprilisi bizottsági ülés 

- Képviselő-testületi döntés: várhatóan 2020. április havi Képviselő-testületi ülés. 

 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 

napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 3 tagú, a 

betöltendő munkakör (vezetői beosztás) feladatait érintően szakértelemmel rendelkező 

bizottság hallgatja meg, amelynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati Képviselő-testület 

tagjai 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. 

 

A Kormányrendelet 7. § (2) bekezdése értelmében az intézmény vezetésével megbízott 

magasabb vezető beosztás ellátására vonatkozó pályázatokat véleményező bizottság tagja a 

Közalkalmazotti Tanács és a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, és egy 

országos szakmai szervezet egy képviselője, vagy egy – a kulturális szakértői 

nyilvántartásban szereplő – kulturális szakértő. 

 

Fentiek alapján a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak 

ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint 

javaslom meghatározni: 

 

- Földiák András szakértő (közművelődési szakterület, 12102-3/2007.), 

- Gábor Ilona, a Magyar Népművelők Egyesületének elnökségi tagja, a Budapesti 

Népművelők Egyesületének elnöke, a Kispesti Művelődési Ház igazgatója, 

- Várhalmi András szakértő (közművelődési szakterület, 17443-3/2007.). 

 

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei munkáltatónál jelenleg nincs 

közalkalmazotti tanács. 

 



Az országos szakmai szervezet által delegált tag és a szakértők (ide nem értve reprezentatív 

szakszervezet által delegált tagot) bruttó 20.000,- Ft/benyújtott pályázat megbízási díj 

ellenében látnák el a szakértői feladatokat. 

 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Ferencvárosi Művelődési 

Központ és Intézményei Igazgatói feladatainak ellátására 2019. december 18. napján kiírt 

magasabb vezetői pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek, az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal írja ki a pályázatot, és a szakértelemmel rendelkező bizottság 

összetételét az előterjesztésben foglaltak szerint határozza meg. 

 

Budapest, 2020. február 3. 

 

 

Baranyi Krisztina s.k. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat: 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói 

feladatainak ellátására 2019. december 18. napján kiírt magasabb vezetői pályázatot 

(pályázati eljárást) eredménytelennek nyilvánítja. 

 

  Határidő: 2020. február 13. 

  Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

tudomásul veszi, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Szervezeti 

és Működési Szabályzatában meghatározott helyettesítési rendben foglaltaknak 

megfelelően 2020. március 1-jétől az igazgatóhelyettes látja el az intézményvezetői 

feladatokat az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott igazgatói megbízásig. 

 

  Határidő: 2020. február 13. 

  Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a polgármestert, hogy a pályázaton résztvevőt a pályázati eljárás 

eredménytelenné nyilvánításáról értesítse, valamint a pályázati eljárással kapcsolatos 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

  Határidő: 2020. február 13. 

  Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

4.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói 

feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot a …/2020. számú előterjesztés 

1. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja. 

 

 Határidő: 2020. február 13. 

 Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

5.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően gondoskodjon. 

 

 Határidő: 2020. február 18. 

 Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

6.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói, magasabb vezetői 

feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakértelemmel rendelkező 

bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 

- Földiák András szakértő (közművelődési szakterület, 12102-3/2007.), 

- Gábor Ilona, a Magyar Népművelők Egyesületének elnökségi tagja, a Budapesti 

Népművelők Egyesületének elnöke, a Kispesti Művelődési Ház igazgatója, 

- Várhalmi András szakértő (közművelődési szakterület, 17443-3/2007.) 

 

 Határidő: 2020. február 13. 

 Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 



 

7.)  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a     

szakértői bizottság tagjainak (a reprezentatív szakszervezet által delegált tag 

kivételével)  megbízási díját bruttó 20.000,- Ft/benyújtott pályázat összegben 

határozza meg. 

       Felkéri a Polgármestert, hogy a szakértők megbízási szerződésének aláírásáról 

gondoskodjon az önkormányzat költségvetésének a 3142. „Humánszolgáltatási 

feladatok” költségvetési sora terhére. 

 

 Határidő: 2020. március 25. 

  Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

  



Az előterjesztés 1. számú melléklete 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

 

közművelődési szakember munkakör mellett igazgató (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2020. május 1-

től - 2025. április 30-ig szól.  

 

A munkavégzés helye: Budapest, 1096 Budapest, Haller u. 27.  

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Közművelődési szakember, vagy muzeológus munkakör betöltése mellett közművelődési 

közfeladatot ellátó költségvetési intézmény vezetése, irányítása. Közművelődési események, 

tevékenységek szakmai, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatainak ellátása. 

Közművelődési és közösségfejlesztő programok, klubfoglalkozások, tanfolyamok, vásárok, 

gyermek-, és családi programok, társadalmi és nemzeti ünnepekhez kapcsolódó események, 

kerületi nagyrendezvények szervezési feladatainak ellátása. Előadó-művészeti események, 

kiállítások, fesztiválok, kiemelt rendezvények előkészítése, szervezése és lebonyolítása. A 

szakmai feladatokhoz és a működéshez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek elvégzése, 

szerződések előkészítése, beszámolók, költségvetéstervek készítése. Az eseményekhez kötődő 

kommunikációs anyagok elkészítése, kihelyezése. Pályázatok figyelése, pályázatok írása. 

Pályázati tevékenység koordinációja, a pályázatok nyilvántartása, a projektek menedzselése, 

nyomon követése. Kapcsolattartás a közreműködőkkel, partnerekkel, szervezetekkel, 

intézményekkel, egyházakkal, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel. 

Költségvetési szerv irányítója és egyszemélyes felelőse az igazgató, aki a hatályos 

jogszabályok, a fenntartó és irányító szerv előírásai, valamint az Intézményi szabályzatok 

keretei között önállóan és egyszemélyi felelősséggel irányítja az Intézmény valamennyi 

szervezeti egységét, és dönt az Intézményt érintő kérdésekben. Felelős az irányítása alatt álló 

szervezet törvényes működéséért, a jogszabályok betartásáért. Felügyeli az Intézmény 

kulturális programtervét, költségvetését, kommunikációs stratégiáját és gondoskodik ezek 

megvalósításáról. Felelős az Intézmény szakmai munkájának megfelelőségéért. Elkészíti az 

Intézmény SzMSz-ét, felterjeszti jóváhagyásra a fenntartói jogokat e tárgyban gyakorló 

szervhez. Elkészíti az Intézmény szakmai beszámoló jelentéseit és azokat megküldi 

jóváhagyásra az irányítói jogokat gyakorló szervhez. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

Megállapítja az Intézmény munkarendjét, ügyvitelét, alkalmazottainak munkaköri feladatait. 

Gondoskodik az Intézmény működéséhez szükséges szabályzatok elkészítéséről, azok 

betartásáról illetve betartatásáról. Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az irányítói 

jogokat gyakorló szerv megbízza, illetve amelyeket valamely jogszabály előír. Képviseli az 

Intézményt a felettes és külső szerveknél.  

 

 

 

 



Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a 

közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 

jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20) Korm. 

rendelet az irányadó.  

 

Pályázati feltételek: 

 felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú 

végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, 

 felsőfokú közművelődési szakképzettségnek vagy a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 

6/A. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre 

irányuló további jogviszonyban legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 

 kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése, 

 magasabb vezetői megbízást követő 2 éven belül államháztartási és vezetési ismereteket 

nyújtó, legalább 120 órás képzés, valamint az integrált kulturális intézmények vezetésére 

vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 60 órás képzés 

elvégzése, és az azt igazoló okiratok bemutatása a munkáltatónak. Igazolás hiányában a 

vezetői megbízást vissza kell vonni. 

A pályázó mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy 

közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy az előírt tanfolyamot a vezető megbízását 

megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja.” 

• Büntetlen előélet, cselekvőképesség, a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető 

eljárás hatálya alatt ne álljon,  

• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és a tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,  

• munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezzen,  

• ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,  

• vállalja vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,  

• magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt 

létesít, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói 

stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket; valamint az intézmény 

vezetésére vonatkozó szakmai programot, továbbá a 2020/2021. évadra vonatkozó 

programtervet, 

• szakmai önéletrajz,  

• szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi iratok másolata,  

• iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,  

• büntetlen előélet, valamint a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás 

hatálya alatt nem állást igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,  

• pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy 

zárt ülésen tárgyalja, 

• nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához, továbbá, hogy a pályázat 

elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,  

• nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást vállalja,  

• az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzéséről szóló okirat, annak 

hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi,  

• a pályázatot 1 eredeti példányban és 1 eredeti példánnyal megegyező másolatban, valamint 

1 példányt CD-n kell benyújtani. 



 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenéstől 

számított 30 nap. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Apollónia Aranka irodavezető nyújt, a 

06/1/215-1077/250 telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

•  Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14. ). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …/2020/XXV., 

valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember munkakör mellett igazgató 

(magasabb vezető).  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a Kjt.-ben, valamint a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendeletben meghatározott 

személyekből álló bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt. 

Közalkalmazotti munkakörre vonatkozó kinevezés esetén a kinevezés az alap közalkalmazotti 

jogviszony szerinti közművelődési szakember, vagy muzeológus munkakörre – Kjt.21/A. § 

(4) bek. foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével történik. A kiíró fenntartja a 

jogot, hogy a pályázati eljárást minden indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.  

 

A pályázat elbírálásának várható ideje: 2020. áprilisi képviselő-testületi ülés 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 

• www.ferencvaros.hu - KÖZIGÁLLÁS (www.kozigallas.gov.hu)  honlapon történő 

megjelenéssel egyidőben. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ’www.ferencvaros.hu’, valamint a 

’www.fmkportal.hu’ honlapon szerezhet. 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 18. 

 

 

http://www.kozigallas.gov.hu/

