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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 28-án 8.00. 
órai kezdettel megtartott Oktatási és Kulturális Bizottsági ülésén. 
 
Jelen vannak: Köles Zoltán bizottság elnöke 
   Szórádi Sándor 
   Czirjákné Szabó Katalin 
   Pósán Ferencné 
   Szabó Mihályné bizottsági tagok 
 
 
Meghívottak:  Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

Bródi Róbert alpolgármester 
Angyal László igazgató, a Nemzeti Művelődési Intézet Közhasznú 
Nonprofit Kft, mint országos szakmai szervezet delegált tagja, 

   Nagy Viktória KKDSZ delegált tagja 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  5 fő  
 
Köles Zoltán bizottság elnöke köszönti a  megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra: 
 

1. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ vezetői munkakör 
betöltésére érkezett pályázatok elbírálására. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

2. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár vezetői munkakör betöltésére érkezett pályázat 
elbírálásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra egyhangúlag elfogadták. 
 
Köles Zoltán bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője 
Czirjákné Szabó Katalin bizottsági tag legyen. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 
elfogadta. 
 

1. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ vezetői munkakör 
betöltésére érkezett pályázatok elbírálására. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Angyal László igazgató, a Nemzeti Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft, mint 
országos szakmai szervezet delegált tagja: 
 
Az 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 20/A.§. (6) bek. szerint jogszabály 
eltértő rendelkezése hiányában a 23.§. (2) bek. szerinti magasabb vezetői munkakörre vagy 
megbízásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követően 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 képviselőtestület tagja kivételével – 
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója, a 
bizottság, írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő  hatvan 
napon belül, vagy 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. 
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendelkezésére 
7.§. (2) bekezdés a.) szerint a bizottság tagja a Közalkalmazotti Tanács, illetve a reprezentatív 
szakszervezet által delegált egy-egy tag, továbbá a (2) bek. b.) pontja szerint egy országos 
szakmai szervezet egy képviselője is. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska: 
Javaslom, hogy a fent említettek figyelembe vételével a három tagú bizottság a megjelent két 
szakértő, Angyal László igazgató, a Nemzeti Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft, 
mint országos szakmai szervezet delegált tagja, Nagy Viktória KKDSZ delegált tagja, 
valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, Köles Zoltán legyen.  
 
Jelenlévők a szakértői bizottság tagjait 5 igen szavazattal elfogadták. 
 
Angyal László: 
A Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ vezetője, besorolás szerint magasabb 
vezető. A pályázóval szemben támasztott követelmények megegyeznek a jogszabályban 
foglaltakkal, azok teljes körű teljesülése a pályázat érvényességi feltétele. Az intézmény 
vezetésére, fejlesztésre vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó program a pályázat 
kötelező melléklete, a szakmai tartalom megfelelőségéről a bizottság mérlegeléssel dönt. 
A pályázati kiírásban szereplő feltételeknek meg kell felelni. Előre bocsátom, hogy a 
benyújtott pályázatok  áttanulmányozása során megállapítható, hogy egyik pályázat sem felel 
meg a kiírásnak,  tehát érvénytelenné nyilvánításuk szükséges. Egyik esetben a szakmai 
végzettség hiánya, értelem szerűen így a szakmai gyakorlat is hiányzik. Másik esetben pedig 
nincs meg az öt éves szakmai gyakorlat. 
 
Javaslom, hogy a pályázókat egyenként hallgassuk meg, egy kérdést szeretnék feltenni 
mindkettőjük számára. 
 
Az elhangzottak után a tanácsterembe Göncző József pályázó kerül behívásra. 
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Angyal László: 
Ismeri-e a közművelődési alap szolgáltatások rendszerét, illetve tisztában van-e vele, hogy 
Nyíracsádon a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központban milyen 
alapszolgáltatásokat kell ellátni? 
 
Göncző József: 
Nem ismerem. 
 
Ez követően Göncző József pályázónak megköszönik a megjelenést, és Szakály Zsolt pályázó 
kerül behívásra. 
 
Angyal László: 
Nagyon tetszett a pályázata, a vezetői koncepciója. Jól felépített, de hiányolom belőle a 
közművelődési alapszolgáltatásokat. 
Ismeri-e a közművelődési alap szolgáltatások rendszerét, illetve tisztában van-e vele, hogy 
Nyíracsádon a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központban milyen 
alapszolgáltatásokat kell ellátni? 
 
Szakály Zsolt: 
Nem láttam, így nem ismerem a helyi közművelődési rendeletet. Igazából az interneten 
próbáltam  megkeresni az ide vonatkozó dokumentumokat. Maga a kultúra és a művelődés az 
önkormányzatnak egyik sarkalatos feladata, hiszen jelen pillanatban csak az önkormányzat az, 
aki ezzel foglalkozik. Vannak persze más civil szervezetek is, de konkrétan kötelezően az 
önkormányzat feladata. 
 
Angyal László: 
Az állam adja hozzá a normatív hozzájárulást, és ennek teljesítésére  vannak 
alapszolgáltatások,melyről a település maga dönt. 
A  magasabb vezetői megbízás feltétele a legalább 5 éves szakmai gyakorlat megléte. 
Jogszabály szerint azt tudjuk elfogadni szakmai gyakorlatnak, hogy ha az intézmény 
alaptevékenységével megegyező szakmai gyakorlattal rendelkezik Ez viszonyt jelen esetben 
nincs becsatolva. 
 
Szakály Zsolt: 
Szakmai önéletrajzban szerepel, hogy az ÁMK-nak voltam a titkára, ami azt jelenti, hogy az 
ügyek intézése nagy mértékben rám hárult. Ilyen értelemben voltam kapcsolatban a kulturális 
ügyekkel. 
 
Nagy  Viktória: 
A szakmai gyakorlat hiánya az évek során pótolható, nagyon sok pozitív dolog szerepelt a 
pályázatában. 
 
Köles Zoltán: 
Megköszönjük a szakértők munkáját. Meg kell vizsgálni a lehetőségét, hogy milyen módon 
kívánjuk működtetni az intézményt. 
 
Angyal László: 
90 napon belül ismét meg kell hirdetni a munkakört, vagy más működtetés kapcsán is dönthet 
a képviselő-testület. 
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Bródi Róbert: 
Dönthet-e ettől a szakértői véleménytől függetlenül másképpen a képviselő-testület a 
pályázatok kapcsán. 
 
Angyal László: 
Dönthet, de a kormányhivatal törvényességi észrevételt fog tenni. 
 
Szórádi Sándor: 
A következő pályázati kiírásnál ki lehet-e hagyni a szakmai gyakorlatot, illetve a végzettségre 
vonatkozó előírást? 
 
Angyal László: 
Nem. Az intézmény helyettesítési rend szerint fog működni az új vezető kinevezéséig. 
 
Köles Zoltán: 
Már szó volt korábban a két kulturális intézmény összevonásáról. Megbízhatjuk a jegyzőt, 
hogy egy integrált intézmény lehetőségét vizsgálja meg, illetve készítse elő, amely egy 
vezetővel működne. A könyvtárvezető ugyanis erre alkalmas lenne. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Ha így dönt a képviselő-testület akkor annak megfelelően kell majd egy pályázatot kiírni, de 
abban az esetben is kell egy megfelelő végzettségű dolgozó a művelődési házba. 
 
Köles Zoltán: 
Aki egyetért  Göncző József pályázatának érvénytelenné nyilvánításával, szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
8/2020. (II.24.) sz. Oktatási és Kulturális  Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 
Göncző József, a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ magasabb vezetői 
munkakör ellátására érkezett pályázatának – megfelelő szakirányú végzettség és szakmai 
gyakorlat hiányában - érvénytelenné nyilvánítását javasolja a képviselő-testületnek. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Köles Zoltán bizottság elnöke 
 
Köles Zoltán: 
Aki egyetért  Szakály Zsolt  pályázatának érvénytelenné nyilvánításával, szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
9/2020. (II.24.) sz. Oktatási és Kulturális  Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 
Szakály Zsolt, a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ magasabb vezetői munkakör 
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ellátására érkezett pályázatának – 5 éves szakmai gyakorlat hiányában - érvénytelenné 
nyilvánítását javasolja a képviselő-testületnek. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Köles Zoltán bizottság elnöke 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Amennyiben integrált  kulturális intézményt hoznánk létre, és a könyvtárvezetőt kineveznénk 
annak vezetésével, milyen végzettség kellene? 
 
Angyal László: 
December 31-ig nem kell szakmai végzettség, mivel Nyíracsád község, nem kötelező a 
művelődési ház, csak a közművelődési színteret kell biztosítani. Január 1-jétől minimum egy 
erre kijelölt kulturális bizottság által akkreditált középfokú szakmai végzettség szükséges.  
 
Ezt követően a bizottság a pályázókkal egyenként közli a bizottság döntését és megkérdezi, 
hogy abban az esetben, ha összevont kulturális intézmény jönne-e létre, vállalná-e, hogy az 
intézményben – nem vezetőként – dolgozzon. 
 
Göncző József azt a választ adta, hogy vállalná, Szakály Zsolt viszont nem vállalná. 
 

2. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár vezetői munkakör betöltésére érkezett pályázat 
elbírálásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzata  3/2020. (I.13.) számú határozatával döntött a Ligetalja 
Könyvtár vezetői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról.  
A pályázati kiírás megjelent a Nemzeti Közigazgatási Intézet KÖZIGÁLLÁS honlapján, és az 
Acsádi Krónikában is. 
A pályázat benyújtásának határideje február 18.-án lejárt,  a benyújtott határidőig egy pályázat 
érkezett.  
A pályázat benyújtója könyvtáros munkakörben 34 éve dolgozik, 1986. január 1-jétől 
vezetőként dolgozik. 
A Ligetalja Könyvtár tevékenységét az 1997. évi CXL. tv. a kulturális javak védelméről és a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről határozza 
meg. 
A benyújtott  pályázat tartalmazza a fejlesztési lehetőségeket, környezeti fenntarthatóságot, a 
vezetői elképzeléseket, jövőre vonatkozó terveket  és a szakmai programot.  
A benyújtott pályázat részletesen kidolgozott, előre mutató elképzeléseket felvázoló  
dolgozat, mely megfelel a pályázati kiírásnak. 
A benyújtott pályázat teljes terjedelemben továbbításra került a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtár Megyei Szolgáltatási Osztály vezetője részére, aki szakértői véleményt küld róla, 
mely véleményt ismertetek a képviselő-testülettel.  
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Köles Zoltán: 
Egy darab pályázat érkezett, ami megfelel a pályázati kiírásnak. Ó a jelenlegi vezető, ezért 
nem tartom szükségesnek a meghallgatását, támogatom a további kinevezését. Azonban arra 
már most kell gondolni, hogy ha összevont intézményt kíván a képviselő-testület létrehozni, 
akkor ne öt évre nevezze ki a testület, hanem ez év végéig, illetve az új intézmény létrejöttéig. 
 
Az elhangzottakkal a bizottság egyetért és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
10/2020. (II.24.) sz. Oktatási és Kulturális  Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a 
Ligetalja Könyvtár vezetői munkakör betöltésére érkezett pályázatot érvényesnek tartja, a 
pályázó kinevezését javasolja 2020. december 31-ig, illetve az összevont közművelődési 
intézmény létrejöttéig. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Köles Zoltán bizottság elnöke 
 
Több napirendi pont nem lévén Köles Zoltán bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 

kmf. 
 
 

                        Köles Zoltán                                                  Czirjákné Szabó Katalin 
                       bizottság elnöke                                               jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 


