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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és
Múzeum igazgatójának, dr. Décsey Sándor Igazgató Úrnak a határozott időre szóló
intézményvezetői megbízása a Képviselő-testület 55/2014. (IV.25.) Kt. határozata
értelmében 2019. augusztus 31. napján lejár.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
20/B. § (1) alapján a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra
pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában
kiadott 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) értelmében a
települési önkormányzat képviselő-testülete által adott intézményvezetői megbízás
magasabb vezetői megbízásnak minősül, mely beosztást nyilvános pályázat útján kell
betölteni.
A Rendelet 6/B. § (5) bekezdés alapján városi könyvtárban magasabb vezető beosztás
ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
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.
A rendelet a 6/F. § (2) bekezdés alapján integrált kulturális intézményben az intézmény
vezetésére irányuló magasabb vezetői beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható

meg, aki legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetőjével szemben
támasztott követelményeknek megfelel.
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum az alapító okirata alapján több kulturális intézményi
funkciót ellátó intézménynek tekinthető, mert közérdekű muzeális gyűjteményi és
könyvtári feladatokat is ellát.
A rendelet 6/E § (2) bekezdése szerint magasabb vezetői beosztás ellátásával
megbízható az a közalkalmazott, aki rendelkezik a közérdekű muzeális gyűjtemény és
közérdekű muzeális kiállító hely magasabb vezetői beosztására előírt végzettséggel:
a) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,
b) és a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai
gyakorlatot szerzett.
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői megbízása mint a Kjt. 23. § (3)
bekezdése szerinti magasabb vezetői, valamint vezetői megbízás legfeljebb 5 évig
terjedő határozott időre szól.
A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás
ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázati felhívást közzé kell tenni:
a) a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (személyügyi
központ) internetes oldalán
b) Tapolca város honlapján

A Kjt. 20/A. § (3) bekezdés értelmében a pályázati felhívásban szerepeltetni kell az
alábbiakat:
a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
időtartamát
b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét (pl. iskolai végzettség, idegen nyelv
ismerete, szakmai gyakorlat)
d) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
e) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
f) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó szakmai önéletrajzát,
b) az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját
c) az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát
d) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
e) a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul
f) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz
g) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázatának nyilvános ülésen
történő tárgyalásához

A pályázat benyújtásának határidejét minden esetben a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő közzétételtől kell
számítani.
A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati
kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja
elbírálás alá.
A határozati javaslatban megfogalmazottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló –
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása tárgyában kiadott, 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet előírásait is tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázati eljárás megindításához az alábbi
határozati javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum
intézményvezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki az
alábbiak szerint:
Munkáltató: Wass Albert Könyvtár és Múzeum
8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1.
Betöltendő munkakör: könyvtáros/muzeológus (végzettség
szerint)
Beosztás megnevezése: intézményvezető (magasabb vezető)
Megbízás időtartama: 5 év
Megbízás kezdő napja: 2019. szeptember 1.
Megbízás megszűnésének időpontja: 2024. augusztus 31.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó
lényeges feladatok: Wass Albert Könyvtár és Múzeum magasabb
vezetői feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes
működtetése.
Végzettség:
a) könyvtárosi
• szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy
• nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
valamint OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés és
• végzettségének és szakképzettségének és egyben az
intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban
legalább öt éves szakmai gyakorlat vagy
b) közérdekű muzeális gyűjteményi
• szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, és
• a végzettségének és szakképzettségének és egyben az
intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban
legalább három éves szakmai gyakorlat.
Feltételek:
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság

Magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a
megbízással
egyidejűleg
közalkalmazotti
munkakörbe
kinevezhető.
A megbízását követő két éven belül az integrált kulturális
intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési
ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzést kell elvégeznie és az
azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás
hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.
Előnyt jelent:
államilag elismert komplex típusú angol vagy német nyelvvizsga
Illetmény, juttatások:
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján
magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 225%-a
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó szakmai önéletrajzát,
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját
• az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok
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, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléshez hozzájárul
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vezetői megbízása esetén
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázatának
nyilvános ülésen történő tárgyalásához
A benyújtás határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő közzétételtől
számított 30 nap.
A benyújtás formája, helye, címzettje: A pályázatot írásban
Tapolca Város Polgármesteréhez kell benyújtani. (8300 Tapolca,
Hősök tere 15.) A borítékra kérjük ráírni: ”Wass Albert Könyvtár
és Múzeum intézményvezető pályázat”
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt
követő 30 napon belül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek
megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró
érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2019. március 14.

Dobó Zoltán
polgármester

