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Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Polgármestere 
8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. 

Ügyiratszám: ………./2011 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. március 31-i ülésére 

 
Napirend: Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár igazgató állás pályázat meghirdetése 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Lengyeltóti Város Önkormányzata által fenntartott Városi Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjének 
megbízása 2011. október 31-ig tart. A kulturális intézmények vezetői állásának betöltését a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakba: Kjt.), valamint a Kjt. 
végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. 
(XI.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza. 

A Rendelet „Vezetői és magasabb vezető beosztások” című 3. melléklete 3.1.12. pontja alapján a 
városi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója magasabb vezetői beosztásnak számít, és 
részére a munkáltatónak minimálisan 225 % vezetői pótlékot kell megállapítania. 

A Rendelet 6/A. § (1) bekezdése alapján közművelődési intézményben az intézmény vezetésére 
irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki: 

1. rendelkezik 

a. felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy 

b. nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsgával, 

2. a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés 
finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-
szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési 
intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja, 

3. a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az 1.b. alpontban 
megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot 
szerzett, és 

4. kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez. 

A Rendelet 6/B. § (1) bekezdése szerint könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával csak 
olyan közalkalmazott bízható meg, aki: 

1. rendelkezik: 

a. szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy 

b. nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsgával, vagy 

c. főiskolai könyvtárosi képzettséggel, 
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2. rendelkezik idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább 
államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, 
a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, 

3. a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az 1.b. alpontban 
megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő 
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és 

4. kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez. 

A városi könyvtár vezetője esetén a 2. és 4. pont igazolásától a pályázat kiírója eltekinthet. 

Könyvtárban magasabb vezető beosztáshoz a 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség 
esetén a 3. pontban meghatározott öt éves szakmai gyakorlattól eltérően legalább tíz éves szakmai 
gyakorlat szükséges. 

Könyvtárban a jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű az 
Országos Képzési Jegyzékben meghatározott segédkönyvtáros megnevezésű szakképesítés 
megszerzését igazoló bizonyítvány. 

Az intézményvezető megbízás ellátására vonatkozó pályázati felhívás a hivatalos lapban 
közzétehető. A pályázat benyújtásának határidejét minden esetben a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történő közzétételtől kell 
számítani. 

A pályázati felhívás kötelező tartalmi eleme: 

1. a vezetői megbízatás feltételeit és a kapcsolódó juttatások, 

2. a megbízás kezdő időpontja, 

3. a pályázat benyújtásának helye és határideje, ami 30 napnál rövidebb nem lehet. 

A Rendelet alapján közművelődési intézményben a magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évre 
szólhat. 

A pályázatokat a benyújtási határidőt követő 30 napon belül el kell bírálni. Amennyiben a pályázat 
eredménytelen, a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni. 

A pályáztatónak biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez 
szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék. 

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 bizottság tagja a Közalkalmazotti Tanács, illetve a 
reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai szervezet 
képviselője is. 

A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és az elbíráló bizottság 
tagjain kívül más személlyel. 

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a 
pályázati határidő lejártát követő 

a) 30 napon belül, vagy 

b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, 

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a 
pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg. 

Amennyiben a pályázat eredménytelen, a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni. 
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Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat 
elfogadására. 

 
Határozati javaslat: 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Városi Művelődési 
Ház és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki. 

A Képviselő-testülete a pályázati felhívását az alábbiak szerint határozza meg: 

Munkahely neve és címe: Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár (8693 
Lengyeltóti, Rákóczi F. u. 20-22.) 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 
hónap próbaidő kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

Vezetői megbízás időtartama: 5 év 

A vezetői megbízás betöltésének időpontja: 2011. november 1. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Városi kulturális rendezvények, állami, nemzeti ünnepek szervezése, a művelődési ház 
programjának szervezése, könyvtári feladatok ellátása. Lengyeltóti város környezeti, 
szellemi értékeinek, hagyományainak feltárása, gondozása, a nemzeti és az egyetemes 
kultúra értékeinek megismerése. A város lakói számára a szabadidő kulturált 
eltöltéséhez a feltételek biztosítása. Civilszervezetek kulturális és közművelődési 
tevékenységének segítése. A Pogányvölgyi Kistérség mozgókönyvtári feladatainak 
szervezése. Lengyeltóti partnerkapcsolatainak ápolásában való aktív részvétel. Pályázati 
források kihasználása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései 
az irányadók. 

Pályázati feltételek (a 150/1992 (XI.20.) Kormányrendeletben előírtak szerint): 

− Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség: felsőfokú oktatási 
intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, 
művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus 
(művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor diploma, oklevél. 

− Nem szakirányú, egyetemi végzettségű pályázó esetén felsőfokú szakirányú 
munkaköri szakvizsga. 

− Legalább ötéves szakmai gyakorlat. 

− Kiemelkedő közművelődési tevékenység. 

A pályázat elbírálásánál előnyt élvez: az a pályázó, aki rendelkezik szakirányú közép- 
vagy felsőfokú könyvtárosi végzettséggel. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

− szakmai önéletrajz; 
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− az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel;  

− iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; 
− 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
− nyilatkozat, hogy a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri; 
− nyilatkozat, amelyben hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásban közreműködők 

véleményük kialakításához a pályázat tartalmát megismerhetik; 
− kiemelkedő közművelődési tevékenység igazolása; 
− öt éves szakmai gyakorlat igazolása. 

A pályázat benyújtásának határideje: KSZK honlapon való megjelentetéstől 
számított egy hónapon belül. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

1. Postai úton, a pályázatnak Lengyeltóti Város Önkormányzata címére történő 
megküldésével (8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör 
megnevezését: közművelődési intézmény igazgató. 

2. Személyesen Lengyeltóti Város Önkormányzata (8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2.) 
titkárságára. 

A pályázat elbírálásának rendje: A 150/1992 (XI.20.) Kormányrendeletben leírtak 
alapján a bíráló bizottság javaslatának kialakítását követő első képviselő-testületi 
ülésen. 

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidő letelte utáni 30 napon 
belül. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

− Oktatási és Kulturális Közlöny 
− Lengyeltóti Városi Önkormányzat honlapja 

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást, információt nyújt: Zsombok 
Lajos polgármester a 85/330-873 telefonszámon. 

A Képviselő-testület megbízza Lengyeltóti Város Jegyzőjét a pályázati felhívás 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes 
oldalán, az Oktatási és Kulturális közlönyben, valamint Lengyeltóti Város 
Önkormányzatának honlapján történő közzétételére. 

 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Lengyeltóti, 2011. március 23. 

…………………………. 
Zsombok Lajos 
polgármester 

 
Az előterjesztést készítette: Jóváhagyta: 
 
 
Szücs Gábor Dr. Szatmári Ibolya 
referens jegyző 


