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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

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

A Képviselő-testület a 2019. április 5-én megtartott nyilvános ülésén az 53/2019. (IV.
05.) sz. határozatában döntött a pályázat kiírásáról. A pályázati felhívásra egy fő, dr.
Décsey Sándor jelenlegi intézményvezető nyújtotta be pályázatát. A pályázati eljárás
szabályszerű lefolytatását követően a Képviselő-testület a 2019. június 21-i nyilvános
ülésén nem választotta meg dr. Décsey Sándort intézményvezetőnek. (A pályázó szakmai
végzettsége megfelelt a jogszabályban előírtaknak, a négy tagú bírálóbizottság
kiemelkedő szakmai munkásságára, vezetői eredményeire tekintettel javasolta újabb 5
évre történő intézményvezetői kinevezését, azonban a kinevezéshez szükséges
minősített többségű szavazatarány nem volt meg a testületi ülésen.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatának b) pontját, miszerint a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és felhatalmazza a polgármestert az újabb
intézményvezető pályázat kiírására, sem szavazta meg.

Az intézményvezetői tisztségre egyedüliként pályázó, alkalmas jelölt tehát nem került
megválasztásra, és nem született döntés a tekintetben sem, hogy a pályázat
eredménytelenné nyilvánítását követően a polgármester újabb pályázati felhívást tegyen
közzé a Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői tisztségére.

A 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 7. § (8) bekezdése alapján egyébként
közművelődési intézmény esetén a magasabb vezető vagy vezető beosztás ellátására
vonatkozó eredménytelen pályázatot 90 napon belül újra ki kell írni.

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi intézményvezető megbízatása 2019. augusztus 31.
napjával lejár, és az intézmény működőképességének fenntartása, a szakszerű és
jogszabályoknak megfelelő feladatellátás biztosítása érdekében a fenntartónak a fent
hivatkozott jogszabályhely alapján kötelessége új intézményvezetőt kineveznie, a
képviselő-testületnek most döntést kell hoznia az 53/2019. (IV.05.) képviselő-testületi
határozat alapján lefolytatott pályázati eljárás eredménytelenségéről, és az újabb
pályázati felhívás közzétételéről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testülete a
fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum
intézményvezetői feladatainak ellátására a 53/2019. (IV. 05.) sz.
határozata alapján lefolytatott pályázati eljárást eredménytelennek
minősíti.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati felhívás
ismételt közzétételéről, és gondoskodjon a pályázati eljárás
szabályszerű lefolytatásáról.

A pályázati felhívás tartalma:
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) múzeumi
• mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség
vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség és
• tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (államilag elismeret
komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy
azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi
teljesítéséről szóló igazolás)
• a végzettségének és szakképzettségének vagy az
intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban
legalább öt éves szakmai gyakorlat
• kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai
tevékenység
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.
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, illetve a pályázati eljárás lefolytatása
tekintetében a pályázati felhívásban megadott határidőt követő 30
napon belül
Felelős: polgármester
Tapolca, 2019. június 25.

Dobó Zoltán
polgármester

