
 

 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata 

 

         szám:…../2020. 

ELŐTERJESZTÉS 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

2020. október 14–ei ülésére 

 

Tárgy: Javaslat Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat elbírálására 

 

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester 

 

Készítette: dr. Horti István jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Humán Bizottság továbbá a Bizottsági elnökök döntése alapján. 

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  

 

 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:  

  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 

  

  

 

  

 

https://www.torokbalint.hu/app/cms/Torokbalint/Testulet/1902211400/Elo/Kozbesz_terv_ET.pdf#page=1
https://www.torokbalint.hu/app/cms/Torokbalint/Testulet/1902211400/Elo/Kozbesz_terv_ET.pdf#page=1


TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

 

Reichel József Községi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői pozíció ellátására a T. 

Képviselő-testület 84/2020. (VII. 15.) számú határozatával pályázatot írt ki. A pályázatot a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. (4) bekezdése alapján 

közzé tettük a személyiügyi központ internetes oldalán (közigállás.hu) és a helyben szokásos 

módon az önkormányzat székhelyén, honlapján és a Pilisborosjenői Hírmondóban is. 

 

A beadási határidőig – szeptember 15. napjáig - 4 pályázat érkezett be.  

 

A Képviselő-testület a fenti határozatában felkérte a Humán Bizottságot, hogy az előkészítő 

munkát végezze el és a következő képviselő-testületi ülésre tegyen javaslatot az intézmény 

vezetésére alkalmas személyre vagy személyekre. 

 

A Kt döntésnek megfelelően felkértem egy, a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei 

Igazgatóságán dolgozó, felkészült közművelődési szakember segítségét az esedékes 

közművelődési intézményvezetői pályázat eljárási folyamatának jogszerű és szakszerű 

megvalósításához.  

 

A szakértőkkel kiegészült Humán Bizottság meghallgatta a pályázókat, megvizsgálta a 

benyújtott pályázatokat és – a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatóság 

szakértőjének értékelését is figyelembe véve – megállapította, hogy egyik pályázó pályázata 

sem felel meg a kiírásban megfogalmazott feltételeknek. 

 

Ezek tükrében javaslom a pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek és írjon ki új pályázatot a 

Képviselő-testület. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az abban foglaltakat 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Pilisborosjenő, 2020. október 4. 

 

 

Tömöri Balázs 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. A 84/2020. (VII. 15.) számú határozatával jóváhagyott Pilisborosjenő Reichel József 

Községi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői beosztására kiírt pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítja. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy írjon ki ismételten pályázatot Pilisborosjenő a Reichel 

József Községi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői beosztására és 

pályázatot terjessze a képviselő-testület elé jóváhagyásra. 

 

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy vegye igénybe a Nemzeti Művelődési Intézet Pest 

Megyei Igazgatóságán dolgozó, felkészült közművelődési szakembere segítségét az 

esedékes közművelődési intézményvezetői pályázat eljárási folyamatának jogszerű és 

szakszerű megvalósításához. A szolgáltatás tartalmazza a tanácsadást, a beérkezett 

pályázatok szakmai véleményezését, a bizottsági ülésen való részvételt, valamint a 

bizottsági vélemény elkészítését, melynek díja a bizottsági részvétel kapcsán: bruttó 88 

900 Ft, azaz bruttó nyolcvannyolcezer kilencszáz forint.  

 

4. Felkéri a Humán Bizottságot, hogy az előkészítő munkát végezze el és ezt követően 

tegyen javaslatot a Képviselő-testület részére az intézmény vezetésére alkalmas 

személyre vagy személyekre. 

 

5. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, az új intézményvezető munkába lépéséig 

gondoskodjon a könyvtár és művelődési ház megfelelő vezetéséről, a könyvtár és 

művelődési ház költözésének lebonyolításáról és a Faluházzal való együttműködés 

megvalósításáról. 

 

6. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a határozat végrehajtásához szükséges 

minden egyéb feladat elvégzésére. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Melléklet: a négy pályázó pályázati anyaga 


