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Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 254/2009. (IX.10.)  számú önkormányzati határozatában
előírta a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatói állásának,
meghirdetését a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos
értesítőjében, valamint a 253/2009 (IX.10.) számú önkormányzati határozatban
rendelkezett az igazgató állás közzétételéről a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán.

A pályázati kiírás megjelent még az Oktatási és Kulturális Közlönyben,
valamint Gödöllő város web oldalán is.

A pályázati felhívásokban közölt határidőre két fő adta be pályázatát:
Botosné Koscsó Ilona, a Debreceni Egyetem és Nemzeti Könyvtár
Bölcsésztudományi és Természettudományi Könyvtár vezetője és Fülöp
Attiláné a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
igazgatóhelyettese.

A benyújtott pályázatok határidőn belül érkeztek, a törvényi előírásoknak
megfeleltek.

A Pályázatokat Elbíráló Bizottság elnöke 2009. november 23-ára összehívta a
bizottságot azzal a céllal, hogy áttekintsék a pályázatokat, megismerkedjenek a
pályázókkal, meghallgassák szóbeli kiegészítéseiket és a feltett kérdésekre adott
válaszaikat.
A Bizottsági ülésre meghívást kapott Biczák Péter a Pest Megyei Könyvtár
igazgatója, mint szakértő és Almanné Kovács Krisztina a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ Közalkalmazotti Tanácsának Elnöke.

A meghallgatást követően a bizottság az alábbiak szerint alakította ki javaslatát:

Botosné Koscsó Ilona:
Külső pályázóként nyújtotta be pályázatát. Gazdag szakmai és vezetői
tapasztalatokkal rendelkezik, hiszen 1967-től a Debereceni Egyetem
könyvtárosa, osztályvezető helyettese, osztályvezetője, majd 2007-től a
Debreceni Egyetem és Nemzeti Könyvtár Bölcsészettudományi és
Természettudományi könyvtárának vezetője.
Pályázatában elsősorban és általánosságban a „könyvtár” szakmai, fejlesztési
elképzeléseiről ír. Így fordulhatott elő, hogy a pályázatban több olyan célkitűzés
is szerepet kap, mely megvalósulása már megtörtént, vagy folyamatban van.
A bizottság egyöntetű véleménye, hogy a gödöllői könyvtár belső szakmai
értékeinek megismerésére, a helyzetelemzésre és értékelésre több és mélyebb
ismeretekre lett volna szükség.
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A Bizottság elismeri és értékeli a pályázó szakmai és vezetői tapasztalatát,
megköszöni igényes, általános szakmai ismereteket, célkitűzéseket
megfogalmazó pályázatát, azonban a bizottság támogatását nem nyerte el
Botosné Koscsó Ilona.

Fülőp Attiláné:
1975-óta a városi könyvtár dolgozója, 1994-től igazgatóhelyettese.
A pályázatból kitűnik és ez természetes, hogy nagyon alaposan és részletesen
ismeri és ismerteti a könyvtárban folyó munkát, a könyvtár fejlődését,
működését, kapcsolatrendszerét. Kiváló helyzetelemzést, értékelést ismerhetett
meg a bizottság.
A pályázat második részében szakmai programját mutatja be a pályázó a kiemelt
területek fejlesztésén keresztül. Terveinek, fejlesztési elképzeléseinek
megvalósításához szükséges tényezőket is jól ismeri és ismerteti programjában.
Vezetői hitvallása szerint Fülöp Attiláné a minőségi könyvtári szolgáltatások
elkötelezett híve, melyet munkatársai együttműködésével kíván megvalósítani.

A bizottság egyhangú szavazattal javasolja Fülöp Attiláné megbízását
tartalmas, színvonalas pályázata és az elmúlt évek teljesítménye,
eredményességre vezető munkája alapján.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a bizottság kialakított véleményét tekintse át és hozza meg
döntését.

G ö d ö l l ő, 2009. december „ 1  „

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

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10 §.
(1) bekezdés b.) pontjában biztosított jogkörében

megbízza
Fülöp Attilánét

2010. január 1-től - 2014. december 31-ig
a

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
igazgatójának.

Illetményét 216.990 Ft-ban, szakképesítési pótlékát 9.652 Ft-ban, vezetői
pótlékát 45.000 Ft-ban,  idegennyelvtudási pótlékát 10.000 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2010. január 1.
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn
szervezési vezető-tanácsos

Dr. Gémesi György
     polgármester
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