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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-i ülésére  

a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói állásának  

pályázat útján történő betöltésére  

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatójának vezetői megbízása 2016. december 31-én lejár, így a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően szükségessé vált az álláshelyre történő pályázathirdetés. A 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és annak 

végrehajtásáról szóló 150/1992. évi (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet) 

értelmében a magasabb vezetői beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni, mely legalább öt évre 

adható. 

 

A pályázati felhívást - a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése alapján – a kormányzati személyügyi igazgatási 

feladatokat ellátó szerv internetes oldalán és az önkormányzat honlapján megjelentettük, a pályázat 

benyújtásának határideje 2016. október 20. napja volt. 

 

A pályázati határidő lejártáig a felhívásra egy pályázat érkezett be.  

A  pályázati  kiírás  tartalmát  a  Kjt.  20/A.  §-a,  valamint  a Korm. Rendelet határozza meg. 

 

A Képviselő-testület a pályázatokat előzetes véleményező bizottság összetételéről a 145/2016. (IX.15.) 

számú képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint döntött.  

A szakmai-szakértői bizottság elnöke, Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző a pályázatok forma 

ellenőrzését elvégezte, majd megállapította, hogy a pályázó pályázata nem felel meg a pályázati 

felhívásban foglaltakkal, így érvénytelen (1. számú melléklet: Emlékeztető a Berzsenyi Dániel Városi 

Könyvtár igazgatói állásának betöltésére beérkezett pályázatok formai bírálatáról).  

 

A Korm. Rendelet 7. § (10) bekezdése értelmében amennyiben a pályázat eredménytelen, a pályázatot 90 

napon belül meg kell ismételni.  

 

Az intézmény jelenlegi vezetője a szükséges szakmai ismerettel rendelkezik, azonban nyelvvizsga 

hiányában a szakirányú végzettségi feltételnek még nem felel meg. Az intézmény dolgozói között nincs a 

magasabb vezetői feladatnak megfelelő végzettséggel rendelkező és a feladatot elvállaló személy, ezért a 

pályázat eredményes lezárultáig javaslom a jelenlegi vezető megbízását. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ismételten írjon ki pályázatot a 

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére. Kérem továbbá 

a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ismételt pályázati eljárás lezárásáig a jelenlegi vezetőt bízza meg 

az intézmény feladatainak további ellátásával. 
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H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

 

1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Berzsenyi Dániel Városi 

Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) állásának pályázat útján történő betöltéséről szóló 

előterjesztést és tekintettel arra, hogy nem érkezett be érvényes pályázat, a pályázat ismételt kiírásáról 

dönt.  

A képviselő-testület az igazgatói álláshelyére készített pályázati felhívást az előterjesztéshez 

mellékelt formában elfogadja, és a 145/2016. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozatban 

rögzített a pályázatokat előzetesen elbíráló szakmai-szakértői bizottság összetételét megerősíti. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2. A  Képviselő-testület  felkéri  Bödőné dr. Molnár Irén  címzetes főjegyzőt,  hogy  gondoskodjon  a  

pályázati  felhívás közzétételéről. 

 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző 

Határidő: 2016. november 25. 

 

3. A pályázati eljárás lezárulásáig a Képviselő-testület a jelenlegi vezetőt bízza meg az intézmény 

feladatainak további ellátásával. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

Dr. Sütő László s.k. 

polgármester 

 









  

 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  

 

Marcali Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 

§ alapján pályázatot hirdet a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) beosztás 

ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő, Kjt. szerinti főfoglalkozás az ágazatra jellemző főtevékenységi kör szerint 

 

A vezetői beosztás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól 

 

A munkavégzés helye: 

Somogy megye, 8700 Marcali, Park u 2. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Biztosítja az intézmény jogszerű, zavartalan működését. Irányítja és szervezi az intézmény szakmai 

munkáját, gondoskodik a tevékenység személyi és tárgyi feltételeiről, ellenőrzi az intézmény hatáskörébe 

tartozó feladatellátást. 

 

Bérezés:   

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, a vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. 

rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

Álláshely elfoglalásának ideje: 

2017. február 1. (a megbízás 5 évre szól: 2022. január 31-ig) 

 

Pályázati feltételek:  

 szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és 

felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség,  

  a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy a felsőfokú szakirányú 

munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő 

jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat, 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi 

képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat, 

 magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, 

vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 

 magyar állampolgárság 

 büntetlen előélet 

 cselekvőképesség 

 

Előny: könyvtár-informatikai végzettség, államilag elismert, komplex „C” típusú középfokú nyelvvizsga 

az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén, PhD fokozatszerzési eljárásban való részvétel 

 

A pályázat benyújtási határideje:  

Az NKI (Közigállás) internetes honlapján történő megjelenéstől számított 30 nap.   

 

A pályázat elbírálásának határideje:  

A pályázat beadási határidejét követő 30 napon belül. 

 

 

2.sz. melléklet  
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A pályázat részeként benyújtandó iratok:  

 végzettséget tanúsító hiteles oklevélmásolat(ok) 

 szakmai önéletrajz 

 vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 

 az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata 

vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül 

vállalja 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

 hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez 

 nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a 

pályázatba betekintsenek 

 nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról  

 nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói 

állásának betöltésére” megjelöléssel Marcali város polgármesteréhez kell benyújtani. (Dr. Sütő László, 

Marcali város polgármestere, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) Bővebb felvilágosítás Németh Ildikó 

közművelődési referenstől kérhető a 85/501-062-es telefonszámon. 
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