Javaslat
magasabb vezetıi pályázati eljárás helyi ütemtervére

Tisztelt Humán Bizottság!

Magasabb vezetıi megbízások elıkészítésének ügyében Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyőlése 211/2013. (IX. 26.) számú határozatával döntött a Tolna
Megyei Illyés Gyula Könyvtár, 212/2013. (IX.26.) számú határozatával pedig a Babits Mihály
Kulturális Központ intézményvezetıi beosztására vonatkozó pályázati felhívások
közzétételérıl.
A pályázati felhívások az Oktatási és Kulturális Közlönyben (V. évfolyam, 20. szám) 2013.
november 5-én, illetve a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes honlapján
(https://kozigallas.gov.hu) 2013. november 11-én jelentek meg. A pályázatok benyújtási
határideje az NKI honlapján történı közzétételtıl számított 30 nap, azaz 2013. december 11.
A pályázati eljárás rendjét a mellékletekben megjelölt törvények és rendeletek szabályozzák.
A pályázati felhívások megjelenésétıl a magasabb vezetık megbízásáig terjedı idıszak
feladatainak jogszabályszerő végrehajtását segíti az eljárás helyi ütemterve, amely idırendben
tartalmazza a Humán Bizottság, illetve a véleményezési joggal rendelkezı szakmai bizottság
egymásra épülı elıkészítı feladatait.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2013. november 18.

Dr. Horváth Annamária
oktatási referens
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Határozati javaslat

Tárgya: Magasabb vezetıi pályázati eljárás helyi ütemterve

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói megbízása elıkészítésére vonatkozó
pályázati eljárás 1. számú melléklet szerinti ütemtervét jóváhagyja.
2. A bizottság a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízása elıkészítésére
vonatkozó pályázati eljárás 2. számú melléklet szerinti ütemtervét jóváhagyja.
3. A bizottság felkéri a Humán Osztályt, hogy tájékoztatásul küldje meg az érintett
intézmények számára a pályázati eljárás ütemtervét, és a szükséges intézkedéseket
megtéve segítse az abban foglaltak végrehajtását.

Határidı: 2013. november . ., illetve
2014. január 31.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
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1. számú melléklet

Magasabb vezetıi pályázati eljárás helyi ütemterve
(Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár – igazgató)

A Humán Bizottság az ütemtervet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 20/A §-a, a Kjt. végrehajtásáról rendelkezı 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 7.
§-a, valamint a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (2) bekezdése alapján állította össze.

1. A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése által meghirdetett
magasabb vezetıi álláshelyre a pályázatok benyújtási határideje:
2013. december 11. (szerda)
1.1. A Humán Bizottság ugyanezen idıponttal kezdeményezi az intézménynél az
elbíráló bizottság tagjainak delegálását.

2. A jegyzı által szignált, pályázati feltételeknek megfelelı pályázatokat a Humán Bizottság
tagjai
2013. december 16-án (hétfı)
átvehetik a Humán Osztályon.

3. A Humán Bizottság a kiírásnak megfelelı pályázatok egy-egy példányát
2013. december 17-én (kedd)
eljuttatja az intézmény közalkalmazotti tanácsa és reprezentatív szakszervezete által
delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai szervezet képviselıje számára.

4. A Humán Bizottság soron következı ülésére meghívja a pályázókat. Az elbíráló bizottság
ezen az ülésen alakítja ki véleményét, majd írásba foglalja azt
2014. január 15-ig (szerda)

5. A Humán Bizottság a javaslatot – elızetes egyetértést kérve – továbbítja a kultúráért
felelıs miniszternek.
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6. A Humán Bizottság Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2014.
februári ülésére elıkészíti a magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó elıterjesztést,
javaslatot, amelynek határideje:
2014. február 27. (csütörtök)

Határidı: 2013. november 11-tıl folyamatos, illetve
2014. február 27.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

Szekszárd, 2013. november ...

Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
HB elnöke
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2. számú melléklet

Magasabb vezetıi pályázati eljárás helyi ütemterve
(Babits Mihály Kulturális Központ - igazgató)

A Humán Bizottság az ütemtervet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 20/A §-a és a Kjt. végrehajtásáról rendelkezı 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet
7. §-a alapján állította össze.

1. A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése által meghirdetett
magasabb vezetıi álláshelyre a pályázatok benyújtási határideje:
2013. december 11. (szerda)
1.1. A Humán Bizottság ugyanezen idıponttal kezdeményezi az intézménynél az
elbíráló bizottság tagjainak delegálását.

2. A jegyzı által szignált, pályázati feltételeknek megfelelı pályázatokat a Humán Bizottság
tagjai
2013. december 16-án (hétfı)
átvehetik a Humán Osztályon.

3. A Humán Bizottság a kiírásnak megfelelı pályázatok egy-egy példányát
2013. december 17-én (kedd)
eljuttatja az intézmény közalkalmazotti tanácsa és reprezentatív szakszervezete által
delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai szervezet képviselıje számára.

4. A Humán Bizottság soron következı ülésére meghívja a pályázókat. Az elbíráló bizottság
ezen az ülésen alakítja ki véleményét, majd írásba foglalja azt
2014. január 15-ig (szerda)
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5. A Humán Bizottság Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2014.
januári ülésére elıkészíti a magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó elıterjesztést,
javaslatot, amelynek határideje:
2014. január 30. (csütörtök)

Határidı: 2013. november 11-tıl folyamatos, illetve
2014. január 30.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

Szekszárd, 2013. november ...

Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
HB elnöke
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