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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. január 26-i ülésére 

 
Tárgy: A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói beosztására pályázati 

felhíváshoz kapcsolódóan szakértelemmel rendelkező bizottság megválasztása 
tárgyban hozott 154/2016. (XI.24.) ÖH. módosítása  

 
Iktatószám: LMKOH/113/2/2017. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 154/2016. (XI.24.) határozatával 
a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói beosztására pályázati 
felhíváshoz kapcsolódóan megválasztotta a szakértelemmel rendelkező bizottságot, amelynek 
tagjai:  
- Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága 
- Lajosmizse Város Polgármestere 
- Dudás Klára közalkalmazotti képviselő 
- Önkormányzati Bizottság Tagjai 
- Informatikai és Könyvtár Szövetség Elnöke, a Bács-Kiskun Megyei Könyvtár Igazgatója 
Ramháb Mária 
- Hírös Agóra Vezetője vagy munkatársa (Magyar Népművelők Egyesületének tagja Bak 
Lajos) 

 
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 

20/A. § (6)-(7) bekezdése a következők szerint rendelkezik: „Jogszabály eltérő rendelkezése 
hiányában 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 kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét 
mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő 

a) hatvan 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. 
 

(7) A benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak a pályázó 
beleegyezésével közölhető harmadik személlyel.”  

A Kormányrendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a bizottság tagja a Közalkalmazotti 
Tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos 
szakmai szervezet képviselője is. 

 
Tájékoztatom T. Képviselő-testületet, hogy az Intézménynél Közalkalmazotti Tanács, 

illetve reprezentatív szakszervezet nem működik. Közalkalmazotti megbízott: Dudás Klára 
könyvtár-vezető. 
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További egyeztetéseket folytattunk fenti döntés meghozatalát követően, amelyben azt az 
iránymutatást/tájékoztatást kaptuk, hogy a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlójaként - 
végzettségtől függetlenül -  a polgármester ne legyen a szakmai bizottság tagja, s 
önkormányzati képviselő sem, tekintettel arra, hogy a kinevezési jogkör gyakorlója.  
Természetesen fentiek nem tiltják, hogy a meghallgatáson – praktikusan: a helyiségben – 
jelen legyenek, de a szakmai bizottság munkájában semmilyen módon nem vehetnek részt.  

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé: 

Határozat-tervezet 
 
……../2017.(…….) ÖH. 
A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói beosztására pályázati 
felhíváshoz kapcsolódóan szakértelemmel rendelkező bizottság megválasztása tárgyban 
hozott 154/2016. (XI.24.) ÖH. módosítása  
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói /magasabb vezetői/ beosztásának betöltésére 
benyújtott pályázatok véleményezésére a 154/2016. (XI.24.) ÖH. létrehozott 
szakértelemmel rendelkező bizottság tagjait módosítja a következők szerint: 
- Informatikai és Könyvtár Szövetség delegáltja  
- Magyar Népművelők Egyesületének delegáltja   

- Közalkalmazotti megbízott: Dudás Klára könyvtár-vezető. 
 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 

 
Lajosmizse, 2017. január 20. 
 
 

       Basky András sk. 
   polgármester 
 

 


