ELŐTERJESZTÉS
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére
Ügyiratszám: 665 /2017
Tárgy: Csanádpalota Városi Könyvtár Intézményvezető munkakör ellátására pályázat
kiírása

Tisztelt Képviselő-testület!

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a 26/2012. (II.29.) Kt. h. számú
határozattal 2012. június 1. napjától – 5 éves időtartamra – Makán Andrásné számára a
Csanádpalota Városi Könyvtár vezetésére intézményvezetői megbízást adott, mely megbízás
2017. május 31. napjával lejár.
Csanádpalota Városi Könyvtár intézményben az intézmény vezetésére adott megbízás
magasabb vezetői beosztásnak minősül, amelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A
pályázatot az intézmény fenntartója írja ki.
A pályázat kiírásának és lefolytatásának feltételeit a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. és 20/B.§-ai , valamint a törvény végrehajtására
kiadott 50/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B., 6/G. és 7.§-ai, továbbá a 9/2017. (I.23) Korm.
rendelet 6.-a szabályozza.
A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a Kjt. szerinti
eljárási szabályok betartásával és a fent megjelölt Kormányrendeletekben
meghatározott pályázati (kinevezési és magasabb vezetői megbízási) feltételek
alkalmazásával pályázatot kell kiírni.
A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója – Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete – írja ki.
A pályázat kiírására a határozat elfogadását követő napon van lehetőség a KSZK honlapján,
melynek megjelenési idejét 2017. március 1. napjára kérjük.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy
megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.
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Tárgy: Csanádpalota Városi Könyvtár intézményvezető beosztás ellátására pályázat kiírása
Határozati javaslat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§, 20/A.§ és 20/B.
§-ának, továbbá a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B.§ és 7.§-aiban foglaltak
figyelembevételével – pályázatot ír ki a Csanádpalota Városi Könyvtár intézmény
(6913 Csanádpalota, Kálmány Lajos u. 6. szám) intézményvezetői beosztásának
ellátására, az alábbiak szerint.
Kinevezési jogkör gyakorlója: Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő –
Testülete.
Munkáltatói jogkör gyakorlója: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő –
Testülete
Munkavégzés helye: Csanádpalota Városi Könyvtár (6913 Csanádpalota, Kálmány
Lajos u. 6. )
A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Csanádpalota
Városi Könyvtárral közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízás 5 éves időtartamra szól, 2017.
június 1. napjától 2022. május 31. napjáig.
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- tizennyolcadik életév betöltése,
- magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
személy,
- felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú
egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga és
- a fentebb említett végzettségének megfelelő feladatkörben legalább öt év
szakmai gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel.
A pályázathoz mellékelni kell:
- a szakmai végzettséget igazoló oklevél másolatát,
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkérését igazoló
feladóvevény másolatát,
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a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
a) sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatásának vállalását,
b) a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő
hozzájárulását.

Az illetményt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályozza.
A pályázati felhívás a KSZK honlapján kívül, a helyben szokásos módon és Csanádpalota
Város honlapján, a www.csanadpalota.hu is közzétételre kerül.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat KSZK honlapon való megjelenését követő 30
nap.
Határozathozatal: egyszerű többség
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Csanádpalota, 2017. február 17.
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