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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatójának, Végh Ildikónak 
magasabb vezetői megbízása 2014. május 31. napján lejár, ezért a Képviselő-testületnek a 
magasabb vezetői álláshely betöltésére pályázatot kell kiírna. A pályázati kiírás tartalmát a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A 
§-a, valamint a 150/1992 (XI. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 
határozza meg. A Kjt. 20/A § (3) bekezdése szerint a pályázati felhívásnak tartalmaznia 
kell: 

a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 
b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, 
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 

 

A Kormányrendelet 6/B. pontja meghatározza a magasabb vezetői beosztás követelményeit 
az alábbiak szerint: 
Könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, 
aki: 

a) rendelkezik 
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy 
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsgával, vagy 
ac) főiskolai könyvtárosi képzettséggel, 
b) a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban 

megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő 
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett. 

c) könyvtárban magasabb vezető beosztáshoz a 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi 
képzettség esetén a c) pontjától eltérően legalább tíz éves szakmai gyakorlat. 

 

A vezetői megbízás legfeljebb 5 év határozott időtartamra adható. 
 

A pályázati felhívást a Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi 
helyeken szükséges megjelentetni: 

 

A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a 
továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a 
pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében 
pályázat nélkül betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit: 

a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén, 
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok 

székhelyén is, továbbá 
c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen 

a helyben szokásos módon köteles közzétenni. 
 

A személyügyi központon történő megjelenés napjától számítottan a pályázatok benyújtási 
határideje 30 napnál nem lehet rövidebb. A pályázati felhívást a pályázati határidő 
feltüntetésével az önkormányzat internetes honlapján is ismertetni kell. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az igazgatói állás betöltésére az 1. sz. 
mellékletben foglalt tartalommal írjon ki pályázatot!  



A benyújtott pályázatokat szakmai bizottságnak kell véleményeznie melynek tagja kell, hogy 
legyen a közalkalmazotti tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy 
tag, továbbá egy országos szakmai szervezet képviselője.  
 

Javaslom, hogy az alábbi személyeket kérje fel a Képviselő-testület a szakmai bizottságban 
való részvételre: 

1.) dr. Makra Istvánnét, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnökét 
2.) Bertók Gyulát, a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény dolgozóját, a 

Közalkalmazotti Tanács tagját 
3.) dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalkát, a Csorba Győző Megyei és Városi Könyvtár 

igazgatóját. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!  
 

Határozati  javaslat:  
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a József Attila Városi 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
magasabb vezetői beosztásának betöltésére pályázatot hirdet az 1. számú melléklet 
szerinti tartalommal. 

 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás közzétételéről 
gondoskodjon. 

 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2.) A Képviselő-testület megbízza az alábbi szakmai bizottságot, hogy a József Attila 
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói beosztásának betöltésére 
benyújtott pályázatokat véleményezze: 

• Dr. Makra Istvánnét, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport és bizottság 
elnökét,  

• Bertók Gyulát, a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
dolgozóját, a Közalkalmazotti Tanács tagját 

• dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalkát, a Csorba Győző Megyei és Városi 
Könyvtár igazgatóját 

 
A Képviselő-testület felkéri dr. Makra Istvánnét, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság elnökét a szakmai bizottság vezetésére. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:    Polics József polgármester 

 
 
Komló, 2014. január 23. 
 
        Polics József 
        Polgármester 



1. sz. melléklet 
 

 
 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
  
Komló Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben és az annak végrehajtásáról rendelkező 150/1992.(XI. 20.) Kormányrendeletben 
foglaltak alapján pályázatot hirdet fenntartói jogkörébe tartozó JÓZSEF ATTILA VÁROSI 

KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS GY ŰJTEMÉNY (7300 KOMLÓ , VÁROSHÁZ TÉR 1.) magasabb 
vezetői (igazgatói) beosztásának betöltésére. 
 
A pályázatot meghirdető szerv: 
 Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Meghirdetett munkahely, beosztás, a megbízás időtartama: 
 Komló Város Önkormányzata  
 József Attila Városi Könyvtár és Muzeális gyűjtemény    
 7300, Komló Városház tér 1. 
 Munkakör: magasabb vezető 
 A vezetői megbízás időtartama: 5 év  
 A megbízás 2014. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig  
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
A 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 6/B. § (1) bekezdésének, valamint az 1997. év CXL. 
törvény 94. § (1) bekezdésének megfelelően közművelődési intézményben magasabb vezető 
beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki: 
a) rendelkezik 

aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy 
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsgával, vagy 
ac) főiskolai könyvtárosi képzettséggel, 

b) a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban 
megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő 
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett 

c) könyvtárban magasabb vezető beosztáshoz a 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi 
képzettség esetén a c) pontjától eltérően legalább tíz éves szakmai gyakorlattal 
rendelkezik 

d) büntetlen előéletű 
 
A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az önállóan működő intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Munkáltatói 
jogkör gyakorlása. A könyvtári és közművelődési tevékenység irányítása. 
 
Juttatások: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII 
törvény, a végrehajtásról rendelkező 150/1992 (XI.20.) Kormányrendelet előírásainak 
megfelelően. 

 



A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó szakmai életrajzát, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelésekkel, 
- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
a pályázat elbírálásában részt vevők azt megismerhetik. 

 
    A pályázathoz csatolni kell: 

- végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatát  
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 

- a pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 
szerv internetes oldalán történő megjelenését követő 30. nap. 

 
A pályázat benyújtásának módja: 
                  Postai úton az alábbi címre: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 

7300 Komló, Városház tér 3. 
Polics József polgármester  

 
A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyének betöltésére” megjelöléssel egy példányban 
kell benyújtani.  

 
A pályázat elbírálásának határideje:  

A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 
1992. évi XXXIII törvény, a végrehajtásról rendelkező 150/1992 (XI.20.) 
Kormányrendelet 7. § (10) bekezdésében meghatározott határidők figyelembe 
vételével kerül sor. 
 

További felvilágosítás kérhető: 
A pályázat elkészítéséhez szükséges felvilágosítást ad: Laho Andrea irodavezető 7300 
Komló Városház tér 3.  72/584-015 

 
 
 
 
 
 
       Polics József 
       polgármester 
 


