KEDVES TÖRTELI LAKOSOK!
A közelmúltban több ízben szembesültem a községünk művelődési házában történt vezetőváltással kapcsolatos szóbeszéddel,
melyek tisztázása és a további téves felvetések megelőzése végett az alábbi tájékoztatást szeretném adni:
A Törtel Község Önkormányzatának fenntartásában üzemelő a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár vezetésére irányuló,
5 évre szóló megbízás 2012. július 31. napjával lejárt. A megbízatás határozott idejű és alapvetően a munkáltató (Képviselőtestület) és a munkavállaló (intézményvezető) közötti bizalmi alapú kinevezés.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a elrendeli, hogy a vezető beosztás betöltésére jogszabályban meghatározott feltételekkel - az irányítói jogkört gyakorló Képviselő-testület pályázatot írjon ki és a benyújtott
pályázatok véleményezésével szakmai bizottságot bízzon meg.
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény kulturális ágazati végrehajtásáról rendelkező 150/1992.
(XI. 20.) Kormányrendelet 3. számú melléklete értelmében a községi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója
magasabb vezetőnek minősül, aki „megbízott jogállású igazgatóként” látja el feladatait.
Az előírásoknak eleget téve 2012. nyarán meghirdettük a vezetői pozíciót. Első ízben, 2012. július 25. napján hívtunk össze a
fent említett véleményező bizottsági ülést a pályázati kiírásunkra beérkezett pályázatok elbírálása végett, amelyen részt vett
az intézmény alkalmazottainak egy képviselője, Vágó Sándor a Művelődési, Egészségügyi és Sportbizottság elnöke és
Szedlacsek Emília közművelődési szakértő, mint a Magyar Népművelők Egyesülete által delegált, független szakember.
A pályázati kiírásban alkalmazott, kötelezően elvárt képesítési és szakmai gyakorlati feltételeket többek között a 150/1992.
(XI. 20.) Kormányrendelet tartalmazza. Ennek értelmében határoztuk meg a közművelődési intézményben és a könyvtárban
betöltött vezetői pozíció együttesen előírt követelményeit, mivel intézményünk egyben közművelődési és közgyűjteményi
intézmény is, tehát a vezetőjének ezen feltételeknek együttesen kellett megfelelnie.
Erre a tényre külön felhívta Óváry István minisztériumi főtanácsos a figyelmünket, aki levelében akkor az alábbiakat fejtette
ki:
"jelenleg felmentés sem adható a képesítési követelmények alól, tehát – ha szabályosan akarnak eljárni – akkor addig kell
pályáztatni, amíg mindkét végzettséggel bíró jelentkező nem akad. Ami azért nem olyan lehetetlen dolog, mert lehet
egyetemen könyvtárszakot végzett egy közművelődési intézmény vezetője, ha megszerezte pl. az OKJ-s kulturális menedzser
bizonyítványt, miként lehet könyvtár vezetője egy művelődésszervező oklevéllel bíró, ha van OKJ-s könyvtárasszisztens
végzettsége. Mindkét képesítés egy év alatt megszerezhető."
A kiírásainkra határidőben beérkezett pályázatok bontását – első körben formai vizsgálat végett - minden esetben 2 fő
végezte és erről jegyzőkönyv készült. Az ilyen alapon megfelelt pályázatok kerültek - kérelmünkre kijelölt - közművelődési
szakértőnek véleményezésre megküldésre, majd a véleményező bizottság jegyzőkönyvei alapján a képviselő-testület elé
terjesztésre.
A legelső pályáztatás során derült fény arra, hogy az addigi igazgató asszony, Koncz Margit végzettsége nem felel meg a
közelmúltban változott jogszabályi előírásoknak, amiről a minisztériumi állásfoglalást már korábban ismertettem.
Az Igazgató Asszony akkor úgy döntött, hogy megszerzi a hiányzó képesítést. Ehhez a Képviselő-testület anyagi támogatását
kérte, amely akkor úgy döntött, hogy nem csak a kért 50%-os támogatást adja meg, hanem teljes egészében megtéríti a
képzés költségét.
Ezt követően 7 alkalommal írtunk ki pályázatot a pozíció betöltésére. Ezen idő alatt a Képviselő-testület Koncz Margit volt
igazgatót bízta meg a vezetői feladatok elvégzésére, aki 2013. nyarára elvégezte a szükséges képzést is. Meglepetten
tapasztaltuk, hogy ennek ellenére a továbbiakban – felkérésünk ellenére - nem kívánta beadni a pályázatát, így a kinevezése
jogszabályi előírások végett nem volt megalapozott.
A 7. kiírásra nyújtotta be Boda-Dinók Ágnes Stella – jelenlegi kinevezett igazgató – a pályázatát, mely az előzetes
vizsgálatokat követően került a testület elé.
Az időközben (2013. októberében) hatályosult jogszabályi változások könnyítettek a kinevezés feltételein. Ennek
köszönhetően az egyedüliként beérkezett pályázat teljes mértékben megfelelt a követelményeknek. Örömmel vettük, hogy
kinevezésre alkalmas pályázó van, hiszen a másfél éve húzódó, bizonytalan helyzetet előidéző eljárás a munkavállalókat is
megviselte, és az önkormányzat részére is többletköltségekkel járt.
A személyesen is meghallgatott pályázót 2013. december 4. napján tartott Képviselő-testületi ülésén a 88/2013. (XII. 04.)
számú határozatával a Testület 5 évre szólóan kinevezte.
A pályáztatás során folyamatosan egyeztettem magasabb szintű, szakirányú hivatalokkal és eljárásunkat megerősítették,
valamint segítően támogatták. A testület döntéseit minden esetben – a jogszabályi követelményeknek megfelelően –
továbbítottuk a törvényességi felügyeletünknek, ahonnan egy esetben sem kaptunk felhívást azok helytelenségére. Tehát
leszögezhető, hogy eljárásunk a követelményeknek megfelelő volt.
Ezúton szeretnék a Polgármesteri Hivatal nevében ismételten gratulálni Boda-Dinók Ágnes Stella Igazgató Asszonynak a
kinevezéséhez és kívánok neki a sikeres együttműködés reményében sok sikert és örömet a munkájához!
Kérem továbbá a tisztelt Lakosságot, hogy kísérjék figyelemmel az intézmény programajánlóit, mert több ígéretes program is
várható a jövőben.
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