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I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)
69/2017. (IV. 27.) határozatában foglaltak alapján pályázatot írt ki a Debreceni Művelődési
Központ (a továbbiakban: Intézmény) magasabb vezetői beosztásának ellátására, tekintettel
arra, hogy az Intézmény igazgatójának 5 éves megbízása 2017. szeptember 30. napjával lejár.
A pályázati felhívás 2017. május 4-én jelent meg a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (https://kozigallas.gov.hu), továbbá a
www.debrecen.hu internetes portálon, és közzétételre került Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján (Új Városháza épülete) is.
A pályázat benyújtásának határideje 2017. június 6. napja volt.
A pályázati eljárást és a magasabb vezetői megbízás feltételeit a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20-20/B. §-a, 23. § (1)–(3) bekezdése,
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. § (1) bekezdése, 6/G.
§ (1) és (3) bekezdése, 6/K. § (4) bekezdése, 7. §-a, 22. § (1) bekezdés h) pontja, valamint a
2/1993. (I. 30.) MKM rendelet együttesen szabályozzák.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázót legalább három tagú, a betöltendő munkakör
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság (a továbbiakban: szakmai bizottság) is
meghallgatja. A Közgyűlés 69/2017. (IV. 27.) határozatával kérte fel a szakmai bizottság
tagjának: Dr. Mazsu Jánost, a Kulturális Bizottság elnökét, Berényiné Szilaj Ilona
közművelődési szakértőt és Mátrai-Nagy Andreát, az intézmény Közalkalmazotti Tanácsának
elnökét.
II.
A Debreceni Művelődési Központ igazgatói beosztásának ellátására kiírt pályázati felhívásra
egy pályázat érkezett.
Jantyik Zsolt István 1990-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán szerzett magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó
szakképzettséget. 2000-ben a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumán EU
szakigazgatási szakértői bizonyítványt kapott. 2012-ben sikeresen elvégezte a kulturális
szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyigazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezetői tanfolyamot.
Szakmai gyakorlatát a Derecskei Városi Művelődési Központban intézményvezetőként (1999.
október 1-től 2003. március 27-ig), majd a Derecske Térségi, Közművelődési KönyvtárInformatikai és Vidékfejlesztési Közhasznú Társaságban ügyvezetőként (2003. március 28-tól
2005. szeptember 30-ig), később tanácsadóként (2005. október 1-től december 31-ig) szerezte.
2008. március 3-ától 2012. szeptember 30-ig a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és
Művelődési Központ közművelődési vezetője, igazgatóhelyettese, 2012. október 1-től jelenleg

is a Debreceni Művelődési Központ igazgatója.
2014. február 17-től a Nemzeti Művelődési Intézet Közösségi Kezdeményezések Országos
Szakmai Központjának vezetője, 2017. január 1-től a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit
Kft. projektvezetője.
2014-ben Magyarország Köztársasági Elnöke a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét
adományozta számára dalszerzőként, szövegíróként és közművelődési szakemberként
Debrecen város és a határon túli kulturális élet gazdagításáért végzett kiemelkedő színvonalú
tevékenysége elismeréseként.
A pályázati anyag mind formailag, mind tartalmilag megfelel a pályázati feltételeknek.
Jantyik Zsolt István igazgató úr „H” fizetési osztály 8. fizetési fokozat alapján járó illetménye
182 595 forint, további szakképesítésért járó illetménynövekedése 12 782 forint, garantált
illetménynél magasabb összegű illetményrésze 189 600 forint, vezetői pótléka a pótlékalap
225%-ának megfelelő összeg, 2017-ben 45 000 forint, kulturális illetménypótléka 27 400
forint, illetménye összesen 457 400 forint.
A pályázó beleegyezését adta, hogy pályázata tartalma közölhető a megbízón és az elbíráló
bizottság tagjain kívül más személlyel, továbbá nem kérte a személyét érintő napirend
tárgyalásánál zárt ülés tartását.
III.
A szakmai bizottság a pályázót 2017. június 12-én meghallgatta, és az alábbi véleményt
fogalmazta meg:
A pályázó jól felkészült elméleti és gyakorlati szakember, melyet logikusan felépített,
tartalmában magas színvonalú pályázata is igazol.
Elkötelezett a minőségügy-fejlesztés programja mellett, melynek eredményeként 2015-ben
második alkalommal kapta meg az Intézmény a Minősített Közművelődési Intézmény Címet.
Jantyik Zsolt szaktudása és tapasztalata alapján javaslataival segítette a közművelődési
feladatellátás jogszabályi kereteinek módosítását.
Kiemelkedő a közösségi művelődés területének megerősítése, számadatokkal is igazoltan nőtt
a működő közösségek száma.
Személyes kezdeményezése nyomán a Debreceni Nemzetközi Betlehemes Találkozó felkerült
az UNESCO szellemi kulturális Örökség nemzeti listájára, a Szellemi Kulturális Örökség Jó
gyakorlatok nemzeti nyilvántartásába.
Jantyik Zsolt vezetése alatt az elmúlt öt évben az intézmény pályázati aktivitása folyamatos
volt, hat eredményes uniós projektet bonyolítottak, háromban pedig konzorciumi partnerként
vettek részt.
Munkáját az jellemezi, hogy nem rendezvényekben, hanem folyamatokban, tevékenységekben
gondolkodik és tervez. Középpontba helyezi a közösségek építését, megerősítését, melyekre,
mint a településrészek kulcsfontosságú szervezőire épít. Hangsúlyozza a közművelődés
társadalmi szerepvállalását a népi kultúra, a nemzeti identitás megőrzése, erősítése érdekében.
Jantyik Zsolt a közművelődés helyi, regionális és országos szintjén is meghatározó szakember.
Segíti a közművelődés fontosságának, hasznosságának elismertetését, a szakma pozitív
megítélését.
Munkatársaival közvetlen, kollegiális viszonyt alakított ki, igazi csapattá kovácsolta az
intézmény dolgozóit. Emberileg hiteles és jó közösségépítő.

Határozott, hosszútávú, komplex vezetési terveivel Debrecen kulturális gyarapodását kívánja
szolgálni a város vezetésének és munkatársainak támogatásával.
A szakmai bizottság egyhangúlag alkalmasnak tartja a pályázót az intézmény további
vezetésére.
A Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás legfeljebb öt évig terjedő
határozott időre szól.
A Korm. rendelet 7. § (10) bekezdése értelmében a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 30 napon belül bírálja el a pályázatokat.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése és a 42. §
2. pontja, az 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1) – (3) bekezdése, 66. § (7) bekezdése, 70. §-a,
a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése, a 7. § (1) és (10) bekezdése, valamint
3. mellékletének 3.1.8. pontja alapján, figyelemmel a 69/2017. (IV. 27.) határozatra
1./ megbízza Jantyik Zsolt Istvánt a Debreceni Művelődési Központ (a továbbiakban:
intézmény) határozatlan időre kinevezett közművelődési szakember I. munkakörű
közalkalmazottját 2017. október 1. napjától 2022. szeptember 30. napjáig az intézmény
igazgatói beosztásának ellátásával.
2./ Jantyik Zsolt István részére 189 600 Ft, azaz száznyolcvankilencezer-hatszáz forint garantált
összegen felüli illetményrészt és a pótlékalap 225 %-ának megfelelő összegű vezetői pótlékot
állapít meg az igazgatói beosztás ellátásának időtartamára.
3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét az 1./-2./ pontokban foglalt döntéseknek megfelelő
magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói
intézkedés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2017. június 14.
Dr. Papp László
polgármester

