
Fedőlap
Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a József Attila Könyvtár igazgatói pályázatának kiírására, valamint 2021.
március 31-éig szóló időtartamra igazgató megbízására

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

A napirendi pont rövid tartalma: A József Attila Könyvtár igazgatójának, Tóth Évának a
vezetői  megbízatása  2020.  december  31-ével  lejár.  Az  intézményvezetői  pályázat
lefolytatásának rendjéről stb. szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet megjelenése után, annak
figyelembevételével  készült  el  a  vezetői  állásra  vonatkozó  pályázati  kiírás,  amelynek
elbírálása februárra várható. Az átmeneti időszakra javasoljuk a jelenlegi igazgató, Tóth Éva
megbízását az igazgatói feladatok ellátásával.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 46170-1/2020.

Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151

Ügyintéző aláírása: s.k. Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána
                                                                        s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: ----

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.

Leadás dátuma: 2020. 11.04. Ellenőrzés dátuma: 2020. 11.04.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma: 2020.11.05. Ellenőrzés dátuma: 2020. 11.05.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:-

Egyéb  megjegyzések:  Az  előterjesztéshez  2  polgármesteri  határozattervezet  és  egy
pályázati kiírás tartozik.



Ikt. sz.: 46170-1/2020.    Tárgy: Könyvtárigazgatói 
pályázat és 

  megbízás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
Pintér Tamás részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

A József Attila Könyvtár igazgatójának, Tóth Évának a vezetői megbízatása 2020. december
31-ével lejár.
A vezetői pályázat kiírásával célszerű volt megvárni az emberi erőforrások miniszterének a
kulturális  intézményekben  foglalkoztatottak  munkaköreiről  és  foglalkoztatási
követelményeiről,  az  intézményvezetői  pályázat  lefolytatásának  rendjéről,  valamint  egyes
kulturális  tárgyú  rendeletek  módosításáról  szóló  39/2020.(X.30.)  EMMI  rendelete
megjelenését. (továbbiakban: Rendelet)

A Rendelet 3. §-a és 1. számú melléklete az 5500 főnél nagyobb település könyvtárának
vezetője esetében az alábbi végzettséget írja elő:
Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, a Közös Európai Referenciakeret  (azaz
a  KER)  szerinti  B2 szintet  elérő  idegennyelv-ismeret,  további  feltétel  a  legalább öt  éves
szakmai gyakorlat.

A Rendelet 5. és 6. §-a az alábbi előírásokat tartalmazza a vezetői pályázat tartalmáról és az
eljárás rendjéről:

„5. § (1) Az intézményvezetői feladatellátásra kiírt pályázati felhívásban meg kell jelölni:
a) a  betöltendő  munkakör  megnevezését  és  a  munkakörbe  tartozó  lényeges

feladatokat,
b) a munkakör betöltésének feltételeit,
c) a javadalmazásra, illetve annak megállapításának módjára vonatkozó információkat, 
d) a munkaviszony kezdő és befejező időpontját,
e) a  munkaviszony  befejező  időpontját  követő  kulturális  szakmai  munkakörben

határozatlan  időre  történő  továbbfoglalkoztatás  lehetőségét  és  annak  feltételeit,
amennyiben a munkáltatói jogok gyakorlója ezt a pályázó számára biztosítja, 

f) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
(2)  A pályázati  felhívást  közzé  kell  tenni  a  kulturális  intézmény,  valamint  fenntartójának
honlapján. A közzététel napjának a fenntartó vagy ennek hiányában a kulturális intézmény
honlapján való megjelenést kell tekinteni.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. telefon (25) 544-306
e-mail: humanszolg@pmh.dunanet.hu
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(3)  A  pályázat  benyújtásának  a  határideje  a  pályázati  felhívás  közzétételétől  számított
harminc napnál rövidebb nem lehet. 
(4)  A pályázatnak tartalmaznia kell  a pályázó szakmai önéletrajzát,  részletes szakmai és
vezetési programját, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő
megfelelés hitelt érdemlő igazolását.
(5) A pályázat lebonyolítására vonatkozó teljes dokumentációt – a benyújtott pályázatokkal
együtt – egységes ügyiratként kell kezelni.
(6)  A pályázati  eljárásban  biztosítani  kell,  hogy  a  pályázat  iránt  érdeklődők  a  pályázat
elkészítéséhez  szükséges  tájékoztatást  megkapják  és  a  kulturális  intézményt
megismerhessék.
(7) Az (1) bekezdés szerinti pályázat 5 év határozott időtartamra írható ki.
(8) A pályázatot legkésőbb az intézményvezető megbízásának lejárta előtt 90 nappal ki kell
írni.  Amennyiben a pályázat  eredménytelenül  zárul,  a  pályázat  megismételt  kiírásáról  90
napon belül gondoskodni kell.
(9) Ha az intézményvezető munkaviszonya vezetői megbízásának lejárta előtt megszűnik,
vagy az intézményvezető megbízása a kiírt pályázat eredményes lezártát megelőzően
megszűnik, a munkáltatói jogok gyakorlója a kulturális intézmény alaptevékenységének
megfelelő  szakirányú mesterfokozatú  szakképzettséggel  és legalább hároméves szakmai
tapasztalattal  rendelkező  foglalkoztatottját  legfeljebb  120  nap  időtartamra  pályázat
lefolytatása nélkül is megbízhatja az intézményvezetői feladatok ellátásával. 

6. § (1) Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc
napon  belül  a  munkáltatói  jogkör  gyakorlója  által  létrehozott,  –  a  kulturális  intézmény
alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg. A
bizottság tagjai között helyet kell kapnia:

a) ha a kulturális intézményben működik üzemi tanács, annak egy képviselőjének,
b) a kulturális intézmény fenntartója legalább egy képviselőjének, továbbá  
c) a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő

ca) országos szakmai szervezet egy képviselőjének vagy 
cb) a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértőnek és
cc) a kulturális intézményben képviselettel bíró reprezentatív szakszervezet – ha
van ilyen – egy képviselőjének.

(2)  A munkáltatói  jogkör  gyakorlója a pályázatokról  a  bizottság írásba foglalt  véleményét
mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha e jogot testület
gyakorolja, a következő ülésén dönt.”

A  Rendelet  4.§-a  szerint   a  szakirányú  képesítés  mellé  államháztartási  és  vezetési
ismereteket nyújtó képzés elvégzéséhez köti a vezető állás betölthetőségét.

„4. § (1) Az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben a vezető állású
munkavállaló  esetében  a  munkakör  betöltésének  feltétele  államháztartási  és  vezetési
ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése.
Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül
köteles a képzést elvégezni és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör
gyakorlójának.  Aki  a képzést  határidőben nem végzi  el,  és a képzés elvégzését  igazoló
okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább.
(2)  Mentesül  a  képzés  elvégzésének  kötelezettsége  alól,  aki  jogász  vagy  közgazdász
szakképzettséggel  rendelkezik,  vagy a képzést  az intézményvezetői  munkakör betöltését
megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja.” 

A munka  törvénykönyve  a  vezető  állású  munkavállalóról  az  alábbiak  szerint  rendelkezik
(részletek): 

„91. A vezető állású munkavállaló



208. § (1) Vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása
alatt  álló  és  -  részben  vagy  egészben  -  helyettesítésére  jogosított  más munkavállaló  (a
továbbiakban együtt: vezető).

A pályázati  felhívás  az  előterjesztés  melléklete,  tartalmát  a Rendelet  figyelembevételével
állítottuk össze.

A szakmai -szakértő bizottság összeállítása:
Két  olyan  szakmai  szövetség  van,  amely  szakértőt  delegálhat  önkormányzati
intézményvezetői  pályázat  elbírálásához  a  Magyar  Könyvtárosok  Egyesülete  és  az
Informatikai  és  Könyvtári  Szövetség.  2015-ben  mindegyik  szervezetet  felkértük.
Megjegyzendő,  hogy  a  felkért  szakértő  díjazásban  részesül,  így  csak  a  Magyar
Könyvtárosok Egyesülete felkérését tartalmazza a határozati javaslat.
Az  üzemi  tanács,  ill.  a  reprezentatív  szakszervezet  meglétéről  az  intézménynek  kell
nyilatkoznia.
A fenntartó  képviseletében  a  szakértő  bizottságba  Barta  Endre,  humán  ügyekért  felelős
alpolgármester  és  Szántó  Péter  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi  kapcsolati  bizottság
elnöke delegálását javasolja az előterjesztés.

A  pályázati  felhívást  az  önkormányzat  és  a  József  Attila  Könyvtár  honlapján  kell
megjelentetni.
A pályázatok benyújtási határideje 2020. december 30. az elbírálás határideje: 2021. február
28.

A pályázati eljárást nem lehetséges december 31-éig lebonyolítani, ezért a Rendelet 5.§ (9)
bekezdése  figyelembevételével  javasoljuk  Tóth  Éva,  a  jelenlegi  igazgató  megbízását  az
igazgatói  feladatok  ellátásával  2021.  január  1-jétől  március  31-éig,  a  javasolt  munkabér:
400.000,- Ft.

Az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik, a I. az igazgatói pályázat kiírásáról, a II.
az átmeneti időszakra Tóth Éva igazgatói megbízásáról szól.

Tisztelt  Polgármester  Úr,  kérem  -  egyetértése  esetén  -,  szíveskedjen  a  pályázat
kiírásáról  és  az  igazgató  3  hónapos  megbízásáról  szóló  csatolt  polgármesteri
határozatokat, valamint a pályázati kiírást jóváhagyni.

Dunaújváros, 2020. november 4.

      

Tisztelettel:

       Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető



Iktatószám: 46170-  /2020

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
.../2020. (XI. .) határozata

a József Attila Könyvtár igazgatói pályázatának kiírásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  József  Attila  Könyvtár  igazgatói
álláshelye betöltésére a határozat mellékletét képező pályázatot írja ki.

2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a humán szolgáltatási osztály
vezetőjét,  hogy gondoskodjon a pályázati  felhívás megjelentetéséről Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata, és a József Attila Könyvtár honlapján.

Felelős:   a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:  2020. november 30.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a beérkező pályázatok véleményezésére
szakmai-szakértő bizottságot kér fel, amelynek tagjai:
-     az intézményi üzemi tanács - amennyiben van - képviselője,
- Magyar Könyvtárosok Egyesülete képviselője,
- az intézményi reprezentatív szakszervezet - amennyiben van - által delegált tag,
- az önkormányzat delegáltjaként Barta Endre, alpolgármester és Szántó Péter az oktatási,

kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke.
Felelős:   a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:  2020. november 30.

    Dunaújváros, 2020. november                                                                                                

   Pintér Tamás
                                                                                polgármester

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere

240 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. telefon (25) 544-312 
e-mail: polgmest@pmh.dunanet.hu
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