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A Képviselő-testület 2018. június 28-i ülésére
„Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára igazgatói megbízása”
tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület!
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2018. április 26-án megtartott ülésén a 128/2018. Kth. sz.
határozatával pályázati felhívást tett közzé a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál
Városi Könyvtára igazgatói munkakörének betöltésére.
A pályázati felhívás megjelent a Nemzeti Közigazgatási Intézet „közszolgálati állásportálján,
valamint azt a helyi médiában is közzétettük.
A pályázati felhívásra a pályázati beadási határidőig egy pályázat érkezett be: az intézmény
jelenlegi igazgatója, Erhardt Györgyi nyújtott be pályázatot.
A Képviselő-testület ugyancsak a 2018. április 26-i ülésén a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§. (6) bekezdése szerint a fenti számú határozata 2. pontjával
létrehozta a pályázatokat véleményező bizottságot, melynek tagjai voltak: Ramháb Mária, az
Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke; Oros Sándor, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Csongrád Megyei elnöke; Horváth Etelka, a KKDSZ helyi alapszervezetének elnöke és Nagy
Zoltán, a Martonosi Pál Városi Könyvtár közalkalmazotti tanácsának elnöke.
A pályázati eljárás során a bizottság 2018. június 6-án 10 órai kezdettel megtartott ülésén
meghallgatta a pályázót, majd az előzetesen a véleményező bizottság tagjai részére megküldött
pályázatok, valamint a meghallgatás alapján kialakította véleményét.
A bizottság megállapította, hogy a pályázati kiírásnak és a jogszabályi előírásoknak Erhardt
Györgyi pályázata megfelelt. A bizottság véleményét az előterjesztéshez mellékelten csatoltam.
Erhardt Györgyi szakmai életútja:
Felsőfokú végzettségét 1987-ben szerzete a Bajai Tanítóképző Főiskolán, tanító-könyvtár szakon.
Ezt követően végezte el a Szegedi Tudományegyetem informatikus-könyvtáros szakát 2008-ban.
Ezen kívül folyamatosan képezte magát, s a munkakörével kapcsolatban további képzéseken vett
részt:
2000-2001. OKJ-s számítógép-kezelői tanfolyam
2002. Az Internet használata könyvtári környezetben
2003. Esélyegyenlőség a könyvtárban
2003. Minőségmenedzsment a könyvtárban I-II. Modul
2008- 2009. Felsőfokú kulturális menedzser tanfolyam
2010. Könyvtári szakértő
2010. E-tanácsadó
2011. Minőségmenedzsment a könyvtárban III-IV. modul
2014. ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére
2015. Gazdasági, vezetési és államháztartási ismeretek közgyűjteményi intézményvezetőknek
2016. ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére
Könyvtárosi pályafutását 1988-ban kezdte el a Kiskunhalasi Városi Könyvtárban, mint felnőtt
olvasószolgálati könyvtáros. Ezt követően gyermekkönyvtáros, majd feldolgozó könyvtárosként
dolgozott, 2002-től az igazgató-helyettesi feladatokat látta el. A könyvtár igazgatói feladatait 2013.
július 1-jétől jelenleg is ellátja.

A szakmai közéletben tevékenyen részt vesz. Rendszeresen oktat felnőttek számára szervezett
internetes tanfolyamokon, tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei
Szervezetének, valamint a Pásztortűz Egyesületnek.
A pályázatát terjedelmi okokból nem csatoltam az előterjesztéshez, az megtekinthető a Kiskunhalasi
Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelési és Művelődési irodában, továbbá az illetékes bizottsági
ülésen és a képviselő-testületi ülésen teljes terjedelemben.
Melléklet: Szakmai véleményező bizottság jegyzőkönyve.
Határozati javaslat:
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Erhardt Györgyit megbízza 2018.
július 1-től, 2023. június 30-ig Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi
Könyvtára igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával.
Illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
- a Kjt.-ben szabályozott fizetési osztály ás fokozatnak megfelelő alapbér,
- További szakképesítés Kjt. 66.§. (3) bek. a.) pontja szerinti 7% illetménynövekedés
- Illetménypótléka a pótlékalap 225 % -ának megfelelő magasabb vezetői pótlék
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