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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

          ALPOLGÁRMESTERE  

 

3.202-2//2016. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Értékmegőrzési  Bizottsága 

2016.  február  15-én   tartandó  ülésére 

 

 

Tárgy:Pályázatkiírása  a  Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár intézményvezetői  

/magasabb vezetői/   beosztásának ellátására 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt  3.202-1/2016. számú közgyűlési  

előterjesztést  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  a Közgyűlés 

és Szervei  Szervezeti és  Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati 

rendeletének  2.  melléklet  2.4.1. pontja  alapján  véleményezni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2016. január 18. 

 

 

            Mák Kornél  

       alpolgármester 

 

 

 

…………./2016.  (II. 15.) ÉmB. számú határozat 

 

Tárgy: Pályázat kiírása a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

intézményvezetői /magasabb vezetői/ beosztásának  ellátására 

 

Kecskemét   Megyei  Jogú Város  Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság  megtárgyalta Mák 

Kornél alpolgármester 32.834-1/2015. számú  előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság az előterjesztésben foglaltakat a közgyűlés számára elfogadásra javasolja. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Alpolgármestere 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016.  február  18-án  tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Pályázat kiírása a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására 
 

 

Az előterjesztést készítette: Kun Istvánné csoportvezető 

    Humánpolitikai Csoport  

 

 

Kezelési megjegyzés:     Határozat-tervezet   

 

       

Döntési változatok száma:  1 

 

Mellékletek: Pályázati felhívás Bács-Kiskun Megyei  Katona József Könyvtár 

intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet: 

 

Külső szakértő: 

 

Megtárgyalta: Értékmegőrzési Bizottság   …../2016. (II. 15.)ÉmB. sz. határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

  



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ALPOLGÁRMESTERE 

 

   3.202-1/2016. sz.                                                                  

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2016.  február  18-án  tartandó   ülésére 

 

 

Tárgy:    Pályázatkiírása  a   Bács-Kiskun Megyei Katona József  Könyvtár 

intézményvezetői   /magasabb vezetői / beosztásának  ellátására               

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár intézményvezetőjének megbízása  2016. 

április  30. napján  lejár.  A megüresedő közalkalmazotti álláshelyre pályázatot kell kiírni. Az 

intézményvezetői beosztás magasabb vezetői beosztásnak minősül. 

 

A pályázat kiírásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. tv.  (továbbiakban: Kjt),    illetve a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a 

közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 

jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére  szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet)   tartalmazza, melynek 7. § (1) bekezdése  szerint a  

magasabb  vezetői megbízás legfeljebb  5 év határozott időre szólhat. 

 

A pályázati felhívást a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése, valamint a közalkalmazotti pályázatnak a 

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére 

vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint meg kell 

küldeni a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szervnek a pályázati felhívás 

interneten történő megjelentetése céljából. Ezt követően a pályázati felhívást a város 

honlapján is  közzé kell tenni. 

 

A  Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint: „Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a  magasabb 

vezetői munkakörre vagy 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 Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a bizottság tagja egy  országos szakmai 

szervezet képviselője, valamint a Közalkalmazotti Tanács és a reprezentatív szakszervezet 

által delegált egy-egy személy is.  

Tájékoztatom  a Tisztelt Közgyűlést, hogy Magyarországon a könyvtárak vonatkozásában  két 

országos szakmai szervezet  - a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, valamint az Informatikai 



és Könyvtári Szövetség -  és az intézményben két reprezentatív szakszervezet, valamint 

közalkalmazotti tanács működik. 

 

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek a Bács-Kiskun Megyei Könyvtár intézményvezetői 

pályázatának elbírálására létrehozandó  öttagú szakértői bizottságba felkérni: 

- a Magyar Könyvtárosok Egyesülete  képviselőjét és az 

- Informatikai  és Könyvtári  Szövetség  képviselőjét. 

 

 

A szakmai bizottságban közreműködő szakértők  munkájának  elismeréseként javaslom, hogy 

nettó 40.000,-Ft/fő kerüljön kifizetésre, melynek fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2016. évi költségvetésében  a szakértői díj előirányzaton  kerül biztosításra.   

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést döntsön arról, hogy 

 

1.) A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár intézményvezetői /magasabb vezetői/ 

beosztásának ellátására  a  határozat-tervezet melléklete szerinti pályázati  felhívást 

közzéteszi. 

2.) Az intézményvezetői beosztásra beérkező pályázatok véleményezésére öttagú 

szakértői  bizottságot  hoz   létre,   melyből egy-egy  tag  a  Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete képviselője és  az Informatikai és Könyvtári Szövetség képviselője,  

továbbá    a két reprezentatív  szakszervezet által delegált egy-egy személy  és a 

közalkalmazotti tanács egy  tagja.  

  3.)     A  bizottság  szakértő tagjai  részére  fizetendő  díjazás –  nettó 40.000,-Ft/fő -  a 2016.  

éviköltségvetés szakértői  díjának  előirányzata terhére történjen.  

 

 

  Kecskemét,  2016. január 18. 

 

 

          Mák Kornél 

          alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Határozat-tervezet 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…………./2016. (II. 18.)  határozata 

Tárgy:  Pályázat kiírása a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

intézményvezetői /magasabb vezetői/ beosztásának  ellátására 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  megtárgyaltaMák Kornél alpolgármester                                                                        

3.202-1/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Bács-Kiskun MegyeiKatona József Könyvtár  

intézményvezetői  /magasabb vezetői/ beosztásának  ellátására  2016. május  1. napjától    

2021. április  30. napjáig  tartó határozott időtartamra  pályázatot ír ki  a határozat 

melléklete szerint és azt közzéteszi a  kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 

ellátó szerv honlapján, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján. Felkéri Mák 

Kornél alpolgármestert a pályázati eljárással összefüggő  feladatok ellátására.  

Határidő: 2016.  február 19. 

 Felelős:     Mák Kornél alpolgármester 

 

    2.) A   közgyűlés   a   Bács-Kiskun  Megyei  Katona   József   Könyvtár    intézményvezetői  

beosztásárabeérkező pályázatok véleményezésére öttagú szakértői bizottságot hoz létre,  

melynek tagjai  

-    a  Magyar  Könyvtárosok  Egyesülete  képviselője  és az 

- Informatikai és Könyvtári Szövetség  képviselője, továbbá  

- az intézményben működő két reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy 

személy és a közalkalmazotti tanács egy tagja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Mák Kornél alpolgármester 

 

3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy  aszakértői tevékenység ellátásáért nettó 40.000,- Ft/fő 

díjazást kapnak a szakértői bizottság tagjai, mely  Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a  szakértői díj előirányzat terhére kerül  

biztosításra.   

 

Határidő: a szakmai vélemény kialakítását követően, azonnal 

Felelős:  Mák Kornél  alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki  aBÁCS-KISKUN 

MEGYEIKATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR  (6000 Kecskemét, Piaristák tere 1. )  

intézményvezetői /magasabb vezetői/  beosztásának ellátására. 

 

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

-  az  intézmény   egyszemélyi   felelős   vezetőjeként   biztosítja   az   intézmény   szakszerű  

működését, az alapító okiratban meghatározott célkitűzések megvalósítását, 

-  felelős: 

- a kulturális értékeket hordozó   szakmaimunka   színvonaláért,    a   Bács-Kiskun  

Megyei  Katona  József   Könyvtár   hazai és külországi kapcsolatainak ápolásáért, 

-  az ésszerű és  takarékos  gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért, 

-  a kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért,  

-  gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak felett, 

-  képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt. 

 

A megbízás időtartama: 

Az intézményvezetői megbízás 2016. május 1-jétől - 2021. április 30-ig terjedő 

időtartamra szól. 

 

A megbízás  feltétele:    

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) 

bekezdésében foglaltak, 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 

150/1992. (XI.20.) Korm.  rendelet 6/B. §  (1) bekezdésében meghatározottak,  

 a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 

 az intézményvezető közalkalmazotti munkaköre: főkönyvtáros 

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992. évi XXXIII. törvény, valamint a  

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a 

közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 

jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI.20.) Korm.  

rendeletben foglaltak szerint.  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 a pályázó szakmai életrajzát, az eddigi szakmai, vagy tudományos tevékenység 

bemutatásával, 

 iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát, 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely tartalmazza azt, hogy a 

betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt nem áll, 



 az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyról, munkaviszonyról kiadott 

munkáltatói igazolást, 

 nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a  pályázókéri-e zárt ülés tartását, 

 nyilatkozatot  arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

 nyilatkozatot arról, hogy intézményvezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget tesz, 

 az intézmény irányítására, gazdaságos és hatékony működésére, menedzselésére 

vonatkozó  konkrét  vezetői elképzeléseket. 

 

A kiíró a beadási határidőn túl hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A  pályázati  felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 

internetes  oldalán történt közzétételétől számított 30 napon belül.  

 

A pályázat benyújtásának helye: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaHumánszolgáltatási Iroda 6000 

Kecskemét, Kossuth tér 1.  

 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

intézményvezetői /magasabb vezetői/ beosztásának ellátására” megjelöléssel 1 példányban 

kell benyújtani. 

 

A pályázat elkészítéséhez szükséges  tájékoztatástLadicsMonika, a Humánszolgáltatási Iroda 

vezetője ad az érdeklődőknek.  (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. tel.: 76/513-524) 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

Kecskemét  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  2016. április havi  ülése 

 

 

 

 

 

 

 

 


