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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére hirdetett pályázat  

eredményének megállapításáról Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. október 20-i ülésére 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzata 134/2022. (VIII.29.) számú képviselő-testületi határozatával fogadta el a 

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár – magasabb vezetői beosztásnak minősülő – igazgatói álláshelyére 

készített pályázati felhívást, amely 2022. augusztus 30-án jelent meg a www.marcali.hu és a 

www.marcaliportal.hu, www.marcalikonyvtar.hu  honlapokon. 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. október 3. napja volt. A határidőig 1 db pályázat érkezett be, 

mely formai szempontból nem felelet meg a felhívásnak, így a pályázat érvénytelen lett. 

 

Az érvénytelenség oka: a pályázó a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és 

foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes 

kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 

EMMI rendelet) 1. mellékletben szereplő 5500 fő lakosságszám feletti települési könyvtár esetén 

meghatározott követelmények közül a KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismerettel nem 

rendelkezik. 

 

Tekintettel arra, hogy érvényes pályázat nem érkezett be, javaslom, hogy a Képviselő-testület a pályázati 

eljárást nyilvánítsa eredménytelennek. 

 

Az EMMI rendelet 5.§ (8) bekezdése értelmében amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, a pályázat 

megismételt kiírásáról 90 napon belül gondoskodni kell. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön a pályázat ismételt kiírásáról! 

 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

 

1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói 

álláshelye (magasabb vezető) tárgyában lefolytatott a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a pályázati felhívás változatlan tartalommal történő ismételt 

közzétételére. 

 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző 

Határidő: 2022. október 21. 

 

 

Marcali, 2022.  október 14. 

 

Dr. Sütő László sk. 

polgármester 
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