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Tisztelt Bizottság!
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.3.14.
pontja alapján a Humán Bizottság átruházott hatáskörében kiírja a feladatkörét érintő
önkormányzati költségvetési szervek, valamint a szolgáltató feladatokat ellátó
költségvetési szerv vezetői állásának pályázatát, és létrehozza a pályázatokat
véleményező bizottságot.
2020. július 15. napján lejár Bán Emmának, a Földi István Könyvtár és Helytörténeti
Gyűjtemény jelenlegi igazgatójának 2015-ben öt évre adott igazgatói (magasabb
vezetői) megbízása. A város közgyűjteményi intézménye 2015-ben még a Dombóvár
Város Könyvtára nevet viselte, időközben kétszer is névváltozáson esett át, illetve
azóta a tevékenységi köre is kibővült és egyben muzeális intézmény is lett, miután az
önkormányzat átvette a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény fenntartását.
Közgyűjteményi intézményben a pályázatok bírálatának eljárásrendjét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet határozza meg.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján a
magasabb vezetői megbízásra pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör
gyakorlója írja ki.
A pályázati felhívásban meg kell jelölni:
− a munkáltató és a vezetői beosztás megnevezését,
− a beosztás betöltésének időpontját,
− a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
− a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
− a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat,
− a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét,
− továbbá azt, hogy a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető; a
pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is.
A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási központ honlapján kell
megjelentetni, emellett ha a fenntartó önkormányzat, akkor a székhelyén a helyben
szokásos módon is közzé kell tenni, továbbá a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Hivatalos Értesítőben is. A pályázat benyújtásának határideje a pályázati
felhívásnak a személyügyi központ honlapján való közzétételétől számított 30 napnál
rövidebb nem lehet.
A magasabb vezetői feladat ellátása a beosztásra történő megbízással történik. A
magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott – a kinevezés szerinti
munkaköre mellett – látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. A
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megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. Magasabb vezető csak felsőfokú
iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. Nem lehet vezető a
közalkalmazott a gyakornoki idő tartama alatt. A Kjt. szerint a magasabb vezetői
megbízás jogszabályban megjelölt, de legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre
szólhat.
A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet értelmében városi könyvtárban magasabb vezető
beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki rendelkezik
a)
aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint
OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel, és
b)
végzettségének
és
szakképzettségének
és
egyben
az
intézmény
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot
szerzett.
Előírás továbbá az is, hogy közgyűjteményi intézmény vezetésére irányuló magasabb
vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki a munkaköre
ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik. Könyvtár vezetésével
megbízott magasabb vezetőnek – kivéve ha jogász, közgazdász szakképzettséggel
rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte – a
megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó,
legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a
munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.
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 végrehajtási rendelet
szerint az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető beosztás ellátására
vonatkozó pályázatokat véleményező bizottság tagja
a) a Közalkalmazotti Tanács és a reprezentatív szakszervezet által delegált egyegy tag, és
b) egy országos szakmai szervezet egy képviselője vagy egy − a kulturális
szakértői nyilvántartásban szereplő − kulturális szakértő.
A bizottság véleményének elfogadásához a tagok többségének jelenléte szükséges. A
pályázatok véleményezése a pályázók személyes meghallgatását követően,
pályázatonként történik, a pályázat támogatottságára vonatkozó szavazás keretében. A
bizottság több pályázatot is támogathat. Támogatottnak azt a pályázatot kell tekinteni,
amely a jelen levő bizottsági tagok többségének támogató szavazatát megkapta. A
bizottság üléséről és a szavazás eredményéről írásbeli jegyzőkönyv készül.
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A Könyvtárnál nem működik közalkalmazotti tanács, illetve települési szinten
reprezentatív szakszervezet sem, az ágazatban az országos reprezentatív szakszervezet
a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete az Országos
Reprezentativitást Megállapító Bizottság 2014. augusztusi jelentése értelmében, mely
még jelenleg hatályos, mivel 2017-ben nem történt újabb felmérés.
A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét
mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő
− hatvan napon belül, vagy
− első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,
dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.
Fentiek alapján kérem a pályázati felhívás jóváhagyását, valamint a pályázatok
véleményezésére előkészítő bizottság létrehozását.
Határozati javaslat
pályázat kiírásáról a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetői
feladatainak 2020. július 16-tól való ellátására
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében
eljárva a melléklet szerint jóváhagyja a Földi István Könyvtár és Helytörténeti
Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának 2020. július 16-tól 5 évre
szóló betöltésére irányuló pályázati felhívást.
A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívások közzétételéről
gondoskodjon a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
2. A Bizottság a pályázatok véleményezésére az alábbi összetételű bizottságot hozza
létre:
a) Kerényi Zsolt alpolgármester
b) a közgyűjteményi területen működő országos szakmai szervezet képviselője,
c) a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete által
delegált egy fő,
d) a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény közalkalmazotti
képviselője.
Határidő: 2020. február 14. – a pályázat kiírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Horváth József Lászlóné
bizottsági elnök
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