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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum
igazgatójának, Nagy Eörsné Igazgató Asszonynak a határozott időre szóló intézményvezetői
megbízása a Képviselő-testület 308/2008. (XII. 23.) Kt. határozata értelmében 2013.
december 31-én lejárt.
A Képviselő-testület a 161/2013. (XI. 12.) sz. határozata alapján döntött a pályázat kiírásáról,
a 162/2013. (XI. 12.) határozatában a pályázati eljárás eredményes befejezéséig az
intézményvezetői feladatok ellátásával a jelenlegi igazgatót Nagy Eörsnét bízta meg.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) szerint 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 bizottságba felkértük Pálmann Juditot, a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár
igazgatóját, Nemes Hajnalkát, a Wass Albert Könyvtár és Múzeum Közalkalmazotti
Tanácsának elnökét és Sági István alpolgármestert.
A pályázati felhívásra a törvényes határidőn belül egy fő nyújtotta be a pályázatát.
A pályázó pályázati dokumentációjában az iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai
hiányosak voltak, a megküldött iratok alapján nem rendelkezett a kiírásban megjelölt iskolai

végzettséggel. Pl. Könyvtárosi szakkollégiumi végzettségét igazolta, de az anyagban nem
szerepelt az az oklevél amelyre az „ráépült”, azaz a tanítói végzettséget igazoló oklevél
másolata, valamint a könyvtárosi szakkollégiumi végzettség sem felel meg a kiírásban
szereplő szakirányú felsőfokú szakvizsgának.
A pályázó felismerve e hiányosságokat, 2014. január 6-án e-mailen jelezte, hogy visszavonja
pályázatát, melyet postafordultával részére vissza is küldtünk.
A fentiek miatt, a vonatkozó jogszabályok értelmében a pályázat eredménytelen, ezért azt
90 napon belül meg kell ismételni.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7)
bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete – amennyiben törvény kivételt
nem tesz – kinevezi az irányítása alá tartozó intézmény vezetőjét.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 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 többszörösen módosított 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. §-a alapján könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan
közalkalmazott bízható meg, aki rendelkezik
a) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
b) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,
vagy
c) főiskolai könyvtárosi képzettséggel.
A Kormány 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendeletével módosította Rendeletet. A módosított
rendelet 6/F. §-ban a több kulturális intézményi funkciót ellátó költségvetési szerv magasabb
vezetői beosztásához szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget az alábbiak szerint
szabályozza:
„Alapító okirata szerint több kulturális intézményi funkciót ellátó költségvetési szerv
vezetésére megbízást az a közalkalmazott is kaphat, aki legalább az egyik kulturális
intézménytípus intézményvezetővel szemben támasztott követelményeinek megfelel, feltéve,
hogy a kulturális intézményi funkciókat ellátó szervezeti egységeket az adott alapfeladatra
vonatkozó felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező szakember irányítja.”
A módosítást 2013. december 31-ét követően létrejött vezetői megbízások tekintetében kell
alkalmazni.
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum az alapító okirata alapján több kulturális intézményi
funkciót ellátó költségvetési szervnek tekinthető, mert közérdekű muzeális gyűjteményi és
könyvtári feladatokat is ellát.

A jogszabály módosítása következtében a magasabb vezetői feladattal megbízható az a
közalkalmazott is, aki rendelkezik a közérdekű muzeális gyűjtemény és közérdekű muzeális
kiállító hely magasabb vezetői beosztására előírt végzettséggel:
a) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
b) 2009 előtt szerzett szakirányú főiskolai végzettséggel és szakképzettséggel,
és a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői megbízása a Rendelet 7. § (1)
bekezdése alapján a pályázat elnyerését követően 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 Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
internetes oldalán és
b) Tapolca város honlapján.
A Rendelet értelmében a pályázati felhívásban szerepeltetni kell az alábbiakat:
a) munkahely és beosztás megjelölését,
b) 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
megoldható),
e) a vezetői megbízáshoz előírt kiegészítő feltételeket (pl. tudományos tevékenység,
idegen nyelv ismerete, szakmai gyakorlat),
f) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat,
g) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi
követelményeire vonatkozó esetleges igényeket,
h) a pályázat elbírálásának határidejét.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó szakmai önéletrajzát,
b) az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési és struktúra-átalakítási elképzeléssel,
c) az iskolai végzettséget/végzettségeket igazoló okiratok másolatát,
d) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
e) nyilatkozatot személyes adatok kezeléséről,
f) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határidejét minden esetben a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) 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 javaslatokban megfogalmazottak a Rendelet előírásait is tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézményvezetői pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánításához, valamint az új pályázati eljárás megindításához az alábbi
határozati javaslatokat megvitatni és elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testülete a
fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum
intézményvezetői feladatainak ellátására a 161/2013. (XI.
12.)
sz.
határozata
alapján
kiírt
pályázatot
eredménytelennek minősíti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum
intézményvezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki:
Munkahely: Wass Albert Könyvtár és Múzeum
8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1.
Beosztás: intézményvezető (magasabb vezető)
Megbízás időtartama: öt év
Megbízás kezdő napja: a pályázat elbírálását követő hónap
első napja.
Megbízás megszűnésének időpontja: a megbízás kezdő
napjától számított öt év.
Végzettség:
a) könyvtárosi
 szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy
 nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú
szakirányú munkaköri szakvizsga,
 főiskolai könyvtárosi képzettség
vagy
b) közérdekű muzeális gyűjteményi
 szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy
 2009 előtt szerzett szakirányú főiskolai végzettséggel és
szakképzettséggel
és
a
végzettségének
és
szakképzettségének
és
egyben
az
intézmény

alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább
három éves szakmai gyakorlatot szerzett.
Feltétel:
 büntetlen előélet,
 magyar állampolgárság
 legalább öt év szakmai gyakorlat
Előnyt jelent: államilag elismert komplex típusú angol vagy
német nyelvvizsga
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. alapján.
Magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 225%-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 benyújtás határideje: a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt
követő 30 napon belül.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 a pályázó szakmai önéletrajzát,
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési, struktúra-átalakítási
elképzeléssel, (az elképzelés részletes kifejtésével)
 az iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatát,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 nyilatkozatot a személyes adatok kezeléséről,
 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul-e
pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
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.
A benyújtás formája, helye, címzettje: a pályázatot írásban
és digitális adathordozón Tapolca Város Polgármesteréhez
kell benyújtani. (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) A borítékra
kérjük ráírni: ”Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatói
pályázat”
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tapolca, 2014. január 30.
Császár László
polgármester

