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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár (törzskönyvi azonosító: 649386) 
Igazgatójának Csapucha Katalinnak az 5 év vezetői megbízása 2021. szeptember 30. napján 
lejárt. Ezért a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója az 
intézmény vezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki.  
 
A pályázat kiírásának, benyújtásának és értékelésének rendjét a miniszter 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 (továbbiakban: EMMI rendelet) rendeletben 
határozza meg. 
 

Az EMMI rendelet 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 annak feltételeit, 

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. 

(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. 
 
A jogszabálynak megfelelően, illetve intézményvezető asszony elhúzódó betegségére való 
tekintettel a pályázat kiírására az intézményvezetői munkakörben történő foglalkoztatásának 
megszűnése előtt nem került sor, ezért javasolom, hogy a képviselő-testület az EMMI rendelet 
5. § (9) bekezdésére tekintettel járjunk el. Javasolom, hogy Kálmánfi Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatóját, Csapucha Katalin Intézményvezető asszonyt 2021. október 1-től 120 
nap időtartamra bízzuk meg intézményvezetői feladat ellátásával és közben írjuk ki a vezetői 
feladatok ellátására a rendeletnek megfelelő pályázatot. A pályázat szövegét az előterjesztés 
1. mellékletként tartalmazza.  
 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2021. (IX.28.) önkormányzati határozata 
 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1) Csapucha Katalint bízza meg 2021. október 1-től 120 nap időtartamra a Kálmánfi Béla 
Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával az 
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú 
rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 5. § (9) bekezdése 
alapján. 

2) A 1) pontban szereplő megbízás után járó megbízási díj összege bruttó 50.000,-Ft/hó. 
3) Pályázatot ír ki az EMMI rendelet alapján a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és 

Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására. A pályázat szövegét jelen 
határozat mellékletként tartalmazza.  

 
Felelős:  Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Piliscsév, 2021. szeptember 27. 

 

 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett s.k. 
                polgármester 
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