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Meghívandók:

Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezető
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Nagy Eörsné határozott időre szóló intézményvezetői kinevezése a képviselő-testület
172/2003. (IX. 05.) Kh. számú határozata értelmében, 2008. december 31-én lejár.
A helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 9-10.§-a
értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki az irányítása alá tartozó
intézmény vezetőjét. A testület ezt a jogkörét át nem ruházhatja.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában kiadott
150/1992.(XI.20.) Kormr. (továbbiakban: Rendelet) 7.§ (4) bekezdése értelmében a magasabb
vezetői beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni.
A pályázati felhívást közzé kell tenni
- az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában, a Kulturális Közlönyben,
-Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán,
-Tapolca város honlapján.
A pályázati eljárásokkal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői megbízatása a Rendelet 7.§ (1)
bekezdése értelmében ötéves időtartamú.
A Rendelet 7. § (5) bekezdése értelmében,
A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a munkahely és a beosztás megjelölését,
b) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát,
c) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját,
d) a megbízás feltételeit (pl. iskolai végzettség, ha a beosztás több iskolai végzettséggel
ellátható),
e) a vezetői megbízáshoz előírt kiegészítő feltételeket (pl. tudományos tevékenység, idegen
nyelv ismerete, szakmai gyakorlat),
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f) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl. pótlék, szolgálati lakás),
g) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi
követelményeire vonatkozó esetleges igényeket,
h) a pályázat elbírálásának határidejét.
A pályázat benyújtására meghatározott idő harminc napnál nem lehet rövidebb.
A pályázatnak tartalmazniuk kell:
- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot,
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
- A pályázathoz csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az
eljárásban részt vevők megismerhetik.
A Rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója által
felkért szakmai bizottság véleményezi, melynek tagjai egy-egy a Közalkalmazotti Tanács,
illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált tag is.
A Rendelet 7. § (10) bekezdése értelmében a pályázatokat, a benyújtást követően 30 napon
belül kell elbírálni.
A határozati javaslatban megfogalmazott pályázati felhívás a közalkalmazottak jogállásáról
szóló - 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása tárgyában kiadott, 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet előírásait tartalmazza.
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Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az intézményvezetői pályázati eljárás
megindításához az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenntartásában
működő intézmény vezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki:
Wass Albert Könyvtár és Múzeum (8300 Tapolca, Batsányi J. u.1.)
Intézményvezetői beosztás ellátására való megbízás 5 éves időtartamú,
A megbízás kezdő napja: 2009. január 1.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2013. december 31.
Iskolai végzettség:
- szakirányú egyetemi végzettség, vagy
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú
szakirányú munkaköri szakvizsga,
- főiskolai könyvtárosi képzettség.
Feltétel:
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
legalább 5 év szakmai gyakorlat
Illetmény: a közalkalmazotti besorolás szerint
Magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 225%-a
A benyújtás határideje: 2008. október 30.
A pályázatnak tartalmazniuk kell:
 a pályázó szakmai önéletrajzát,
 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot,
 az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.
 a pályázathoz csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a
pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik.
A benyújtás formája, helye, címzettje:
A pályázatot írásban, és digitális adathordozón Tapolca Város
Polgármesteréhez kell benyújtani (8300 Tapolca, Hősök tere 15.)
Az elbírálás határideje: 2008. december 31.
Határidő: 2008. augusztus 1.
Felelős: jegyző

Tapolca, 2008. június 20.

Á c s János sk.
polgármester
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