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Solt Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és 20/B. 

§. alapján pályázatot ír ki a Vécsey Károly Művelődési Ház és Könyvtár 

magasabb vezetői állásának betöltésére az alábbiak szerint: 

 

1. Munkahely (kulturális intézmény) neve: Vécsey Károly Művelődési Ház és 

Könyvtár  

Cím: 6320 Solt, Aranykulcs tér 7. és Posta u. 20. 

A munkavégzés helye: Solt, Aranykulcs tér 7. és Posta út 20. 

 

2. A magasabb vezetői beosztásra történő megbízás öt év határozott időre szól, 

2016. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig. 

 

3. A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  

 

A közművelődési és közgyűjteményi (könyvtár) intézmény vezetése. 

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az intézményvezető feladata és felelőssége 

az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai 

munkájának irányítása, képviselete, az intézmény közalkalmazottai felett a 

munkáltatói jogok gyakorlása.  

 

4. A magasabb vezetői megbízás képesítési és egyéb feltételei: 

 

 

Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető 

beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki  

a) rendelkezik 

aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel, vagy 

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri 

szakvizsgával,  

b) 

c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) 

alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves 

szakmai gyakorlatot szerzett, és  

d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez. 

 

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 
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szakvizsgával, vagy  

ac) főiskolai könyvtárosi képzettséggel,  

 

b) 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, 

c) a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) 

alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény 

alaptevékenységének megfelelően jogviszonyban megnevezett szakvizsgájának 

és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább 

öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és 

d) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez. 

 

A b) és d) pontban foglalt követelményt a városi könyvtár vezetője esetén nem 

kötelező alkalmazni.  

 

Alapító okirata szerint több kulturális intézményi funkciót ellátó költségvetési 

szerv vezetésére megbízást az a közalkalmazott is kaphat, aki legalább az egyik 

kulturális intézménytípus intézményvezetővel szemben támasztott 

követelményeinek megfelel, feltéve, hogy a kulturális intézményi funkciókat 

(közművelődés, könyvtár) ellátó szervezeti egységeket az adott alapfeladatra 

vonatkozó felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező szakember 

irányítja. 

 

Magyar nyelvtudás, büntetlen előélet, nem áll nyilvános könyvtárban végezhető 

tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.  

Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető.  

 

A kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési 

rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet 

szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot 

elvégezte, vagy vállalja, hogy a megbízást követő két éven belül elvégzi. A 

150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G.§ (3) bekezdése alapján mentesül a 

tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász 

szakképzettséggel rendelkezik.  

Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

 

 

5. A vezetői megbízáshoz kapcsolódó juttatások: 
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Alapilletmény és vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvényben és a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján.  

 

 

6. A pályázathoz csatolni kell: 

 

- A pályázó szakmai önéletrajzát 

- Oklevél másolatot 

- Szakvizsgát igazoló oklevél másolatot 

- Szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumokat 

- Erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi) 

- Vezetési programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 

- Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló 

okirat másolatát, vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a 

megbízástól számított 2 éven belül vállalja 

- Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról 

- Nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását 

 

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes 

pályázati anyagba betekinthetnek. 

 

7. Pályázat benyújtásának módja, ideje: 

- Postai úton "Intézményvezetői pályázat" megjelöléssel ellátva kell benyújtani, 

vagy személyesen Solti Közös Önkormányzati Hivatal 6320 Solt, Béke tér 1. szám 

alatt leadni 2016. május 2. napjáig. 

 

Pályázat címzése: Solt Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6320 Solt, Béke 

tér 1.  

Felvilágosítást ad Krausz Henrikné dr. jegyző.   Tel: 78/486-014 

A pályázat további megjelenésének helye, ideje:  

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Internetes honlapja, Solt Város 

Önkormányzat Internetes honlapja www.solt.hu. 

 

 

Végrehajtásért felelős: Kalmár Pál polgármester  

Végrehajtás határideje: 2016. február 17. 

Képviselő-testület határozatáról értesül: 

Krausz Henrikné dr. jegyző 
 

www.solt.hu

