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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 16-i ülésére  

a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) álláshelyére hirdetett pályázatról  
 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatójának vezetői megbízása 2016. december 31-én lejárt, ezért 

szükségessé vált az igazgatói álláshelyre pályázatot hirdetni. Az első pályázat eredménytelenül zárult, így 

a Képviselő-testület a 186/2016. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozattal döntött a pályázat újbóli 

kiírásáról eleget téve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: 

Kjt.) végrehajtásáról szóló 150/1992. évi (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet) 7. § 

(10) bekezdésének. 

 

A második pályázati felhívás 2016. november 26-án jelent meg a kozigallas.gov.hu honlapon, a 

pályázatok benyújtási határideje 2016. december 27. napja volt.  

A pályázati határidő lejártáig nem érkezett be pályázat (1. számú melléklet: Emlékeztető a Berzsenyi 

Dániel Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére meghirdetett 2. pályázati felhívásra beérkezett 

pályázatokról), így ismét eredménytelen a pályáztatás. 

 

A Kjt. 20/A. (2) bekezdés értemében közalkalmazotti munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthető 

a) olyan munkakör esetén, amely tekintetében - kilencven napon belül - már legalább két alkalommal 

eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására, 

b) ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez 

elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más 

munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók. 

 

A Kjt. 20/B. § (5) bekezdése kimondja, hogy a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátása - a 

munkáltató vezetője kivételével - pályázat kiírása nélkül is betölthető 

a) a 20/A. § (2) bekezdésének a)-b) pontja szerinti esetben, továbbá 

b) ha a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelőzően legalább egy éve közalkalmazotti 

jogviszonyban áll a munkáltatóval. 

 

Tekintettel arra, hogy a pályázati kiírás 90 napon belül két alkalommal eredménytelenséggel zárult és a 

könyvtár folyamatos működéséhez elengedhetetlenül szükséges az igazgatói feladat ellátásáról való 

gondoskodás, továbbá tekintettel arra, hogy az intézmény dolgozói között nincs a magasabb vezetői 

feladatnak megfelelő végzettséggel rendelkező és a feladatot elvállaló személy, javaslom a Tisztelt 

Képviselő-testületnek, hogy az intézmény vezetésével 2018. február 28. napjáig Monostori Szilvesztert 

bízza meg. Monostori Szilveszter megfelel a Kjt. 20/B. § (5) bekezdés b) pontjában előírtaknak is. 

 

 

 

 

 



 2 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a Berzsenyi 

Dániel Városi Könyvtár igazgatói  álláshelyére (magasabb vezető) hirdetett pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítja. 

A Képviselő-testület 2018. február 28-ig Monostori Szilvesztert bízza meg a Berzsenyi Dániel Városi 

Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával. 

Illetményét 265.000 forintban és 50 000 forint vezetői pótlékban mindösszesen 315 000 forintban állapítja 

meg. 

A Képviselő-testület egyúttal felkéri a polgármestert a vezető megbízásával kapcsolatos teendők 

ellátására. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Dr. Sütő László s.k. 

polgármester 
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