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Egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!
2019. december 31-én megszűnik a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár vezetőjének határozott idejű
intézményvezetői megbízása.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. és 20/B. §a, illetve a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-a értelmében a magasabb vezetői
megbízás nyilvános pályázat útján adható. A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (https://kozigallas.gov.hu), továbbá a fenntartó
önkormányzat székhelyén, a helyben szokásos módon kell közzétenni.
A pályázat benyújtásának határidejét, mely a Kjt. 20/A. §-a alapján 30 napnál rövidebb nem lehet, a
személyügyi központ internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani.
A Kjt. előírásai és a Rendelet 6/B. §-a, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 94. §-a szerint
készített és mellékelt pályázati felhívásban a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás
időtartama a Kjt. 23. §-a által meghatározott maximális 5 év, amelynek kezdő napja 2020. január 1.,
megszűnésének napja 2024. december 31.
A Kult. tv. 68. § (2) bekezdése alapján „a megyei hatókörű városi könyvtár igazgatójának (…) vezetői
megbízásához és annak visszavonásához a [kultúráért felelős] miniszter előzetes egyetértése
szükséges. Ha a miniszter a fenntartó erre irányuló javaslatának kézhezvételétől számított 30 napon
belül nem hoz döntést, úgy kell tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért”.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglaltak szerint „a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül, vagy első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, dönt a
közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról”. Döntése előtt mérlegeli egy
„legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező
bizottság” írásba foglalt véleményét. A bizottságnak a pályázati határidő lejártát követő huszonegy
napon belül kell meghallgatnia a pályázókat.
A Rendelet 7. §-a alapján „a 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” is.
A fenti rendelkezésekre tekintettel mellékelem a pályázati eljárás helyi ütemtervét is.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2019. május 6.

Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2019. (VII. ….) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás
közzétételéről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-a
alapján a határozat 1. számú mellékletét képező felhívás szerinti tartalommal hirdeti
meg a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 51.)
magasabb vezetői (intézményvezető) beosztására vonatkozó pályázatot;
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester

2. felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről;
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 10.
dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a jegyzőt, hogy a határozat 2. számú mellékletét képező ütemtervnek
megfelelően gondoskodjon a pályázati eljárás lefolytatásáról.
Határidő:
Felelős:

2019. november 28.
dr. Molnár Kata jegyző
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…/2019. (VII. ...) határozat 1. számú melléklete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-a alapján
pályázatot hirdet a

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
Határozott idő, 5 év: 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig.
A munkavégzés helye:
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
(székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 51.)
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakszerű, hatékony és gazdaságos működésének biztosítása, a munkáltatói
jogok gyakorlása. Munkaköre: könyvtáros.
Ellátandó feladatok:
- egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézmény egészét;
- megszervezi az intézmény alapító okiratában előírt tevékenységek szakszerű
ellátását;
- érvényesíti az intézmény szakmai tevékenységére és működésére vonatkozó
jogszabályokat;
- irányító tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű, törvényes,
gazdaságos működését, szakmai önállóságát, az önkormányzati tulajdon
védelmét;
- a jogszabály által előírt dokumentumokat az intézmény fenntartójának
jóváhagyásra benyújtja;
- elkészíti a belső szabályzatokat, gondoskodik azok karbantartásáról és a
munkatársakkal történő megismertetéséről;
- a rendelkezésre álló költségvetés alapján gondoskodik az intézmény működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról;
3
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-

-

gyakorolja a munkáltatói jogokat, ennek keretében a létszámgazdálkodást a
fenntartó által szabályozottak szerint végzi;
teljesíti az intézmény gazdálkodási, tervezési, beszámolási, információ- és
adatszolgáltatási kötelezettségét;
az intézmény költségvetésének keretein belül, az intézmény gazdálkodását ellátó
költségvetési szerv utalványozási és kötelezettségvállalási szabályzatában
foglaltak szerint gyakorolja a kötelezettségvállalási jogot;
képviseli az intézményt.

Illetmény, juttatások:
Az illetmény megállapítására, a juttatásokra a hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;
- cselekvőképesség;
- magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
Képesítési és egyéb feltételek:
- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú
végzettség és szakképzettség és az Országos Képzési Jegyzék szerinti
segédkönyvtáros szakképesítés;
- igazolt társalgásszintű idegennyelv-ismeret (különösen államilag elismert komplex
típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a
szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás);
- az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett, legalább 5
éves szakmai gyakorlat;
- igazolt szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység (kutatási, publikációs
vagy oktatási munkák bemutatásával, valamint projektben való részvétel
igazolásával);
- vezetői gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés
elvégzését igazoló okirat.
A pályázathoz kötelezően csatolandó iratok:
- a pályázónak az előírt szakmai gyakorlatát is igazoló szakmai önéletrajza;
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő
elképzeléssel, fejlesztéssel;
- az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés és idegennyelv-ismeret meglétét
igazoló okmány(ok) másolata, tudományos tevékenység igazolása (az eredeti
okmányokat a személyes meghallgatáson kérjük bemutatni);
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
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A beosztás betöltésének időpontja:
2020. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Majnay Gábor osztályvezető nyújt
(telefon: 74/504-160).
A pályázat benyújtásának módja:
- postai úton: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata címére, dr. Molnár Kata
jegyző nevére címezve (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.);
- személyesen: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala dr. Molnár Kata
jegyző részére (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár intézményvezetői pályázat.
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázat véleményezését követő első ülésén Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése dönt a pályázó megbízásáról.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. november 28.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
 www.szekszard.hu (2019. augusztus ...)
 https://kozigallas.gov.hu (2019. augusztus ...)
 http://okk.kozlonyok.hu (Oktatási és Kulturális Közlöny)
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…/2019. (VII. ...) határozat 2. számú melléklete

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

Az ütemterv a következő jogszabályi rendelkezésekre tekintettel készült:
-

-

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
20-20/B. és 23. §-a,
a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezésére megalkotott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B., 6/G., 6/H. és 7. §-a,
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 68. §-a.

1. A pályázatok benyújtása a meghirdetett magasabb vezetői álláshelyre.
Határidő: 2019. szeptember 30. (hétfő)
Felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Majnay Gábor osztályvezető (Humán Osztály)

2. A pályázatok bontása, szignálása, majd a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatok
átadása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottsága
elnökének.
Határidő: 2019. október 4. (péntek)
Felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Majnay Gábor osztályvezető (Humán Osztály)

3. A pályázatok eljuttatása az intézmény közalkalmazotti tanácsa és reprezentatív
szakszervezete által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai szervezet
képviselője számára. (A Humán Bizottság tagjai ettől az időponttól a pályázatokat a
polgármesteri hivatalban átvehetik.)
Határidő: 2019. október 7. (hétfő)
Felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Majnay Gábor osztályvezető

4. A Humán Bizottság soron következő ülése, a pályázók meghallgatása, az elbíráló
bizottság véleményének kialakítása és írásba foglalása.
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Határidő: 2019. október 21. (hétfő)
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
dr. Horváth Annamária oktatási referens

5. A javaslat továbbítása – előzetes egyetértést kérve – a kultúráért felelős miniszterhez.
Határidő: 2019. október 25. (péntek)
Felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Majnay Gábor osztályvezető

6. A magasabb vezetői megbízásra vonatkozó előterjesztés, javaslat előkészítése Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ülésére, a közgyűlés ülése.
Határidő: 2019. november 28. (csütörtök)
Felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Majnay Gábor osztályvezető

Szekszárd, 2019. július ...

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző
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