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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017.június 1-én tartandó ülésére 

 
Döntés a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatói 

beosztására benyújtott pályázatról 
 

Előterjesztést készítette: Fehér László, aljegyző 
Véleményezi: Véleményező Eseti Bizottság; 

Szociális és Humánügyek 
Bizottsága  

Elfogadás módja:  Minősített többség 
   

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyesi János Városi Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény igazgatói beosztás betöltésére - mint a kinevezési és munkáltatói 
jogkör gyakorlója - a 34/2017.(III.30.) önkormányzati határozatával pályázatot írt ki.  
 
A pályázati kiírást 2017. április 10-én közzétettük a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Szolgáltató Központ http://admin.kozigallas.gov.hu honlapján, és az 
Önkormányzat honlapján. A pályázatok benyújtási határideje 2017. május 10. napja volt. A 
beosztás, pályázatban megjelölt betöltésének ideje: legkorábban 2017. július 1. 
 
A benyújtási határidőig 1 pályázati anyag érkezett be, melyet Lévainé Homoki Éva, az 
intézmény jelenlegi igazgatója nyújtott be. A pályázati anyag tartalmilag és formailag is 
megfelelt a pályázati kiírásnak. A pályázat megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban Fehér 
László aljegyző irodájában. 
 
Az érvényes pályázatot, a Képviselő-testület 34/2017.(III.30.) önkormányzati határozatának 2. 
pontjában felkért szakmai bizottság véleményezte. A bizottság 2017. május 17-én 14.00 
órakor ülésezett a városháza emeleti tárgyaló termében, ahol a pályázó meghallgatását 
követően, a rendelkezésére bocsátott közművelődési szakértői vélemény és pályázati 
dokumentáció ismeretében alakította ki véleményét.  
  
Az 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról szóló 150/1992.(XI.20.) kormányrendelet 7. § (8) 
bekezdése alapján, magasabb vezetői megbízást a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve ad a 
képviselő-testület, azonban a testületet, döntésének meghozatalában nem köti a bizottsági 
vélemény, attól eltérő döntést is hozhat. 
 
A szakértői véleményt (1. sz. melléklet) és a bizottság véleményét tartalmazó jegyzőkönyvet 
(2. sz. melléklet) az előterjesztés mellékleteként terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön beérkezett pályázat és a pályázati eljárás 
érvényességéről, valamint az intézményvezetői beosztás betöltésére szóló megbízásról, illetve 
az igazgató illetményéről, valamint vezetői pótlékáról. 
 
Füzesgyarmat, 2017. május 18. 
 

 
 

Bere Károly 
polgármester 

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/login.aspx?U=%2fpages%2fhome.aspx
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Határozati Javaslat: 
 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2017.(VI. 1.) határozata 

Döntés a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatói 
beosztására benyújtott pályázatról 

 
Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete a 34/2017.(III.30.) önkormányzati határozatával a 
Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatói (magasabb vezetői) 
beosztás betöltésére közzétett pályázati kiírásra benyújtott pályázatról az alábbi döntéseket 
hozza: 

 
1. A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatói (magasabb 

vezetői) beosztás betöltésére, Lévainé Homoki Éva benyújtott pályázatát érvényesnek, 
a pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 

2. A Képviselő-testület Lévainé Homoki Éva 5525. Füzesgyarmat, Kont u. 1 szám alatti 
lakost megbízza a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
igazgatói (magasabb vezetői) beosztás betöltésével, 5 év határozott időre, 2017. július 
1. napjától, 2022. június 30. napjáig. 
 

3. Lévainé Homoki Éva, a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
igazgatójának alapbérét 2017. július 1-től, a Kjt. szerinti „G” fizetési osztály, 11. 
fizetési fokozatának megfelelően 185.103 Ft-ban, vezetői pótlékát 300 %-ban, azaz 
60.000 Ft-ban állapítja meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 
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