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20. sz. előterjesztés 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére hirdetett 

pályázati eljárás eredményének megállapításáról és a könyvtár igazgatójának megbízásáról 

a Képviselő-testület 2022. december 15-i soron következő nyilvános ülésére 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzata 134/2022. (VIII.29.) számú képviselő-testületi határozatában elfogadta a 

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

készített pályázati felhívást. Tekintettel arra, hogy a felhívásra beérkezett pályázat érvénytelen volt, 

pályázati eljárást a Képviselő-testület a 161/2022. (X.20.) számú határozattal eredménytelennek 

nyilvánította, és a pályázati felhívás ismételt közzétételéről döntött. A pályázati felhívás 2022. október 21-

én közzétételre került a marcali.hu, marcaliportal.hu, marcalikonyvtar.hu oldalakon. A pályázatok 

benyújtásának határideje: 2022. november 21. napja volt. 
 

A határidőig egy pályázat érkezett be, a könyvtár jelenlegi munkatársáé, Dombóvári Kingáé. A pályázó a 

szükséges szakirányú felsőfokú végzettséggel és az előírt gyakorlati idővel rendelkezik,  azonban nem 

felel meg a pályázati kiírásnak: 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. 
 

A fentiekre tekintettel a pályázó pályázata érvénytelen, ezért javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a 

pályázati eljárást nyilvánítsa eredménytelennek. 
 

Mivel a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár működését biztosítani kell, javaslom, hogy 1 évre bízza meg a 

Képviselő-testület Dombóvári Kingát az intézmény vezetésével! 
 

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

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

álláshelye (magasabb vezető) tárgyában második alkalommal lefolytatott pályázati eljárást 

eredménytelennek nyilvánítja. 

A Képviselő-testület a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár működésének biztosítása érdekében 2023. 

január 1-től az új pályázat eredményes elbírálásáig, de legfeljebb 2023. december 31-ig Dombóvári Kingát 

bízza meg a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói teendőinek ellátásával.  

A bér megállapítás során munkabére 50.000.- Ft vezetői többletjuttatással való emelése mellett figyelembe 

veszi a 2023. januárjától alkalmazott garantált bérminimum, illetve a kulturális ágazatnak nyújtott 

bérkiegészítés mértékét. 

 

A Képviselő-testület egyúttal felkéri a polgármestert a vezető megbízásával kapcsolatos teendők 

ellátására, továbbá arra, hogy a 2023. évi garantált bérminimum és kulturális bérkiegészítés ismeretében 

megbízott vezető bérmegállapítását ismételten terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Marcali, 2022. december 12. 

Dr. Sütő László sk. 

polgármester 

 


