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beosztására pályázat kiírásáról
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Fehér László, aljegyző
A Képviselő-testület mindhárom
bizottsága
Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatójának magasabb
vezetői megbízatása 2017. június 30. napján lejár.
A helyi önkormányzati kulturális intézmények közalkalmazottainak jogviszonyával
kapcsolatos főbb szabályozást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint 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.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza.
A Kjt. 20/B. §-ában foglaltak és a Kormányrendelet 2/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
a magasabb vezetői megbízásra pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör
gyakorlója írja ki.
A Kjt. 20/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a pályázati felhívásban meg kell jelölni:
a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
A Kormányrendelet 7. § (5) bekezdése értelmében a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell
a vezetői megbízatás feltételeit és a kapcsolódó juttatásokat, a megbízás kezdő időpontját, a
pályázat benyújtásának helyét és határidejét, ami 30 napnál rövidebb nem lehet. A
pályáztatónak, biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez
szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az állami és önkormányzati
fenntartású muzeális intézményekben, nyilvános könyvtárakban, közlevéltárakban és
közművelődési intézményekben alkalmazottként csak olyan személy foglalkoztatható, aki
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a) büntetlen előéletű, és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban,
közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
b) a munkakör betöltéséhez jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel
rendelkezik.
A kormányrendelet 6/A. § (1) Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére
irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsgával,
b)32
c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban
megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot
szerzett, és
d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez.
A Kormányrendelet 6/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint könyvtárban magasabb vezető
beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsgával, vagy
ac) főiskolai könyvtárosi képzettséggel,
b) rendelkezik idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább
államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a
szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
c) a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban
megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
d) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
A Kormányrendelet 6/B. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az (1) bekezdés b) és d)
pontjában foglalt követelményt a városi és a községi könyvtár vezetője esetén nem kötelező
alkalmazni.
A Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint közgyűjteményi és közművelődési
intézményben magasabb vezető beosztás ellátására történő megbízás a pályázat elnyerését
követően legfeljebb öt év határozott időre szól.
A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes
oldalán és a fenntartó önkormányzat székhelyén, a helyben szokásos módon kell közzétenni..
A pályázat benyújtásának határidejét minden esetben a személyügyi központ internetes
oldalán történő közzétételtől kell számítani. A pályázat benyújtásának határideje 30 napnál
rövidebb nem lehet.
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A Kjt. 20/A. § (6) és (7) bekezdésében foglaltak szerint jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő
lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által
létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel
rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati
képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A bizottság
tagja a Közalkalmazotti Tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy
tag, továbbá egy országos szakmai szervezet képviselője is.
A megbízási jogkör gyakorlója, a képviselő-testület a bizottság véleményének mérlegelésével
bírálja el a pályázatokat.
A pályázatokat a benyújtási határidőt követően 30 napon belül kell elbírálni. Amennyiben a
pályázat eredménytelen, a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni.
Fentiekre tekintettel javasolom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a határozati javaslatnak
megfelelően a pályázat kiírásáról gondoskodni szíveskedjen.
Füzesgyarmat, 2017. március 22.
Bere Károly
polgármester

Határozati javaslat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017.(III. 30.) határozata
Döntés a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatói
beosztására pályázat kiírásáról
1. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján a Hegyesi János Városi Könyvtár
és Közművelődési Intézmény igazgatói állásának betöltésére pályázatot hirdet a
határozat mellékletét képező pályázati felhívás alapján.
2. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegyesi János Városi
Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatói állásának betöltésére benyújtott
pályázatok véleményezésére szakértelemmel rendelkező bizottságot hoz létre.

-

A bizottság tagjai:
…………………. (Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület képviselője,
kulturális szakértő);
………………….. a Köztisztviselők és Közalkalmazottak Füzesgyarmati
Szakszervezetének delegáltja;
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-

……………………….. a képviselő-testület tagja, a Szociális és Humánügyek
Bizottság delegáltja.

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt a pályázati eljárás lefolytatásával kapcsolatos
feladatok ellátásával.
Felelős: Bere Károly Polgármester
Határidő: azonnal és értelemszerűen

4

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
 (66) 491-956 Fax: 491-361

Melléklet a …/2017.(III.30.)önkormányzati határozathoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(tervezet)
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján
a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
igazgatói
állásának betöltésére
pályázatot hirdet.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 2017. július 1-től határozatlan időre szól.
Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2017. július 1-től 2022. június 30-ig).
A munkavégzés helye: Füzesgyarmat (Békés megye), Mátyás u. 10.
A munkakörrel, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, felsőfokú közművelődési és könyvtári végzettség és szakképzettség.
 A megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter által a
kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a
képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és
vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló
okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői
megbízást vissza kell vonni. A pályázó mentesül a tanfolyam elvégzésének
kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik,
vagy a tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal
igazolja
 Felsőfokú közművelődési, vagy könyvtárosi végzettségnek megfelelő
feladatkörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.
 Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Kommunikációs ismeretek,
 Legalább 5 éves vezetői tapasztalat,
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 Helyismerettel rendelkezés.
A pályázathoz csatolni kell:









Részletes szakmai önéletrajzot
Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó
programot.
Felsőfokú végzettséget és szakképzetséget igazoló okmányok másolatát.
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló
okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől
számított két éven belül elvégzi.
A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot véleményező, valamint elbíráló
szerv ülésein a pályázó hozzájárul a nyílt ülés tartásához.
A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
Nyilatkozatot vagyonnyilatkozat-tétel teljesítésének vállalásáról.

Az álláshely betölthető: legkorábban 2017. július 1-én.
A pályázat benyújtásának határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat
ellátó szerv internetes oldalán való közzétételtől számított 30. nap.
A pályázat benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselőtestületének címére történő megküldésével (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér
1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító
számot: …../2017. valamint a munkakör megnevezését: „Igazgató”
 Személyesen: Dr. Blága János jegyző Békés Megye, 5525. Füzesgyarmat,
Szabadság tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatról a Képviselő-testület a Kjt. 20/A. §
(6) bekezdése szerinti bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati
eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.Füzesgyarmat.hu – a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó
szerv internetes oldalán való közzététellel egyidejűleg.
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