
Fedőlap 

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat  a  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros  igazgatói  állására  kiírt  pályázat
elbírálására, az igazgató megbízására

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Bokor Zsuzsanna, intézményigazgatási vezető 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 2021. március 31-ével lejár, DMJV Polgármestere az 1005/2020.(XI.24.) határozattal
pályázatot írt ki a könyvtár igazgatói munkakör betöltésére. Egyetlen pályázat érkezett, amelyet
Tóth Éva nyújtott be. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete által delegált  szakértő írásban küldte
meg támogató véleményét, A bizottság január 26-án hallgatta meg a pályázót, és egyhangúlag
támogatta 5 évre szóló megbízását.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 703-17/2021
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána

sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára 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: -
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: --
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2021. január 29. Ellenőrzés dátuma: 2021. január 29. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 
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Ikt. sz.: 703 -17/2021    Tárgy: Könyvtárigazgatói pályázat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

A József Attila Könyvtár igazgatójának, Tóth Évának a vezetői megbízatása 2021. március 31-ével
lejár, DMJV Polgármestere az 1005/2020.(XI.24.) határozattal pályázatot írt ki a könyvtár igazgatói
munkakör betöltésére. (1. számú melléklet)
Egyetlen pályázat  érkezett,  amelyet  Tóth Éva nyújtott  be. (A pályázat a 2. számú melléklet) A
pályázó  végzettsége  megfelel  az  előírásoknak,  a  pályázó  csatolta  az  előírt  bizonyítványokat,
nyilatkozatokat.  A pályázat  megfelel  a  jogszabályban  és  a  pályázati  kiírásban  szereplő  formai
követelményeknek.

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 rendelet 6.
§-a értelmében:

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 szakmai-szakértő bizottság tagjai: 
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Barta  Endre,  alpolgármester,  Szántó  Péter  bizottsági  elnök,  Horgos  Marianna,  JAK üzemi
tanács  Garbaczné  Rapcsák  Rita,  JAK  szakszervezet,  valamint  Fehér  Miklós  a  Magyar
Könyvtárosok Egyesülete által delegált szakértő, a Könyvtári Intézet igazgatója.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete már felkérésünkre válaszolva jelezte, hogy szakértőjük
a pandémia miatt személyesen nem vesz részt a meghallgatáson, véleményét írásban küldi
el. A szakvélemény az előterjesztés 3. számú melléklete. A szakvéleményt úgy kértük meg,
hogy a bizottság többi tagja azt a pályázó meghallgatása előtt megismerhesse. A szakértő
támogatja  Tóth  Éva  megbízását,  és  néhány  javaslatot  tett  a  jövőre  vonatkozóan:
könyvbeszerzési keret megemelése, könyvtárunk jó gyakorlatainak bemutatása a városon
kívül, partnerség a szakértő által vezetett Könyvtári Intézettel stb. 

A pályázó meghallgatása január 26-án volt,  a Polgármesteri  Hivatalban, az erről készült
feljegyzés, vélemény a 4. számú melléklet.

A szakmai-szakértő bizottság kiemelte,  hogy Tóth Éva igazgatása alatt  a könyvtár nagy
változásokon ment át, maximálisan kiszolgálja a városlakók igényeit.
 
A  szakmai-szakértő  bizottság  egyhangúlag  támogatta  Tóth  Éva  5  évre  szóló  vezetői
megbízását.

 A pályázati kiírás szerint a könyvtárigazgató bérezése megegyezés szerinti, a pályázatban
meg kellett  jelölni  a  bérigényét.  Tóth Éva illetménye közalkalmazott  igazgatóként  2020.
decemberéig 317.000,- Ft/hó volt, ennél 100.000,- Ft/hó összeggel többet, azaz 417.000,-
Ft /hó bért kért. A határozati javaslatot ennek figyelembevételével készítettük elő.

Tisztelt Polgármester Úr, kérem, hogy szíveskedjen a pályázat elbírálásáról és a vezetői
megbízásról szóló, csatolt polgármesteri határozatot aláírni.

Dunaújváros, 2021. január 27.

       Tisztelettel:

       Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető
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HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2021. (II…..) határozata

a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatói állására kiírt pályázat elbírálásáról, az
igazgató megbízásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a
képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az 1005/2020.(XI.24.) határozatával a  József
Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatói megbízatására kiírt  pályázatot eredményesnek minősíti.  A
Polgármester 2021. április 1-jétől 2026. március 31-éig Tóth Évát bízza meg a könyvtárigazgatói
feladatok ellátásával, a munka törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállalóként, alapbérét
bruttó 417.000,- Ft/hóban azaz négyszáztizenhétezer forint/hóban állapítja meg.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a személyügyi osztály vezetőjét, hogy az
1.  pont  alapján  készítse  elő  aláírásra  az  igazgató  munkaszerződését,  és  tegye meg az  egyéb
szükséges munkaügyi intézkedéseket.

Felelős: a személyügyi osztály vezetője

Határidő: 2021. március 31.

Dunaújváros, 2021. február  .

                                                                                            Pintér Tamás
                                                                                            polgármester

Kapják: 

1.) DMJV PH Közgyűlési Osztály
2.) DMJV PH Személyügyi Osztály
3.) Irattár

4


	Humán Szolgáltatási Osztály
	oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság
	Ikt. sz.: 703 -17/2021 Tárgy: Könyvtárigazgatói pályázat
	Helyben



