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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 
Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum igazgatójának, dr. Décsey Sándornak a határozott időre szóló intézményvezetői 
megbízása a Képviselő-testület 55/2014. (IV.25.) Kt. határozata értelmében 2019. 
augusztus 31. napján lejár. 
A Képviselő-testület a 2019. április 5-én megtartott nyilvános ülésén az 53/2019. (IV. 
05.) sz. határozatában döntött a pályázat kiírásáról. 
 
A pályázati felhívásra a törvényes határidőn belül egy fő nyújtotta be a pályázatát. 
 
A pályázó dokumentációja az előírtaknak megfelelően tartalmazza a szakmai 
önéletrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési, struktúra-átalakítási elképzeléssel, az iskolai 
végzettségeket igazoló okiratok másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt, nyilatkozatot a személyes adatok kezeléséről, nyilatkozatot arról, hogy a 
pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához, rendelkezik-
e az előírt szakmai és vezetői gyakorlattal.  
 
A pályázó adatai: Dr. Décsey Sándor, akit az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának záróvizsga bizottsága 2004. június 10-én levéltárosnak, 
2004. június 15-én pedig okleveles új és legújabb kori történeti muzeológusnak 
nyilvánított. Gazdag szakmai tapasztalattal rendelkezik. A Budapesti Magyar Nemzeti 
Levéltár Szakmai Koordinációs Központjában főlevéltáros, dolgozott a Budapesti 
Hadtörténeti Levéltárban és a Budapesti Hadtörténeti Múzeumban is. Több jelentős 
kiállítás megvalósulásában is részt vett. Pl. Hazatért gyűjtemények, (2001.) 



„Hegyivadász vagyok a Kárpátokban fent….” (1999.) Angol és német nyelvből középfokú, 
orosz nyelvből pedig alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Több „Európai Uniós” 
pályázat sikeres résztvevője.  
2015-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán ,,történelem 
segédtudományainak doktora” címet szerzett. 
Jelenleg is a Wass Albert Könyvtár és Múzeum muzeológus igazgatója. A 2014. évi 
kinevezése óta eltelt idő alatt számos tervet, elképzelést valósított meg sikeresen az 
intézmény tekintetében. Sikerült elérnie, hogy az intézmény megszerezze a területi 
múzeum címet, a múzeum elindult a digitalizálás útján, illetve bekapcsolódott több olyan 
pályázatba, amik a folyamatos fejlődéshez, megújuláshoz elengedhetetlenek. A pályázó 
hozzájárul a pályázata nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 
 
A pályázót a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) 
bekezdés alapján létrehozott 4 tagú bizottság 2019. május 22-én meghallgatta. A 
bizottság elnöke: dr. Havasi Bálint, a keszthelyi Balatoni Múzeum Igazgatója, tagjai: 
Pálmann Judit a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár osztályvezetője, könyvtári 
szakértő és szakfelügyelő, Nemes Hajnalka a Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
Közalkalmazotti Tanácsának elnöke, Pass Sándor Tapolca Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének tagja. A szakmai bizottság - az intézmény közalkalmazottainak 
véleményével megegyezően – támogatta dr. Décsey Sándor pályázatát.  
 
Amennyiben a Képviselő-testület a pályázó kinevezésével nem ért egyet, és a pályázatot 
eredménytelennek minősíti, a vonatkozó jogszabályok értelmében, a pályázati eljárást 
90 napon belül meg kell ismételni. 
A pályázat, a szakmai bizottság jegyzőkönyve, a Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
közalkalmazotti tanácsának állásfoglalása, illetve Pálmann Judit könyvtári szakértő és 
szakfelügyelő állásfoglalása az előterjesztés mellékleteit képezik. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 42. § 2. pontja szerint a képviselő-testület át nem ruházható 
hatáskörébe tartozik a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői 
megbízás. Az Mötv. 50. §-a értelmében minősített többségi szavazattal kell 
megválasztani az intézményvezetőt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
I. 

 
a) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testülete a 
fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
intézményvezetői feladatainak ellátására, ……………………………………. 
bízza meg. 
Munkahely: Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1. 
Beosztás: intézményvezető (magasabb vezető) 



A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 
A megbízás kezdő időpontja: 2019. szeptember 01. 
A megbízás megszűnésének időpontja: 2024. augusztus 31. 
Illetménye: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerinti besorolási bér. 
Vezetői pótlék: a pótlékalap 225 %-a. 
 
b) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testülete a 
fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
intézményvezetői feladatainak ellátására a 53/2019. (IV. 05.) sz. 
határozata alapján kiírt pályázatot eredménytelennek minősíti. 
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat ismételt 
kiírásáról. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 

 
Tapolca, 2019. június 12.           
       
          Dobó Zoltán 

polgármester 
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