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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A képviselő-testület 45/2022. (V. 18. ) KT határozathatározatában a vonatkozó jogszabályok
előírásaira figyelemmel pályázatot hirdetett a Községi Könyvtár és Művelödési Ház igazgatói
beosztásának ellátására.

Ezzel egyidöben megbízta Farkas-Lovag Melindát az intézményvezetői feladatok ellátásával,
a Képviselő-testület által kiírt pályázat lezártáig, az új intézményvezető munkába állásáig.
2022. május. 31. napjától 2022. 08. 31. napjáig határozott idöre, az intézményvezetöi
feladatok ellátásával,

A pályázatot a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. (4)
bekezdése alapján közzé tettük a személyiügyi központ intemetes oldalán (közigállás.hu) és a
helyben szokásos módon az önkormányzat székhelyén, honlapján és a Pilisborosjenői
Hírmondóban is.

A beadási határidöig 4 pályázat érkezett be.

A Képviselő-testület a fenti határozatában felkérte a Humán Bizottságot, hogy az előkészítö
munkát végezze el és a következö képviselő-testületi ülésre tegyen javaslatot az intézmény
vezetésére alkalmas személyre vagy személyekre.

A Kt döntésnek megfelelöen felkértem egy, a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei
Igazgatóságán dolgozó, felkészült közművelődési szakember segítségét az esedékes
közművelödési intézményvezetöi pályázat eljárási folyamatának jogszerű és szakszerű
megvalósításához.

A szakértőkkel kiegészült Humán Bizottság meghallgatta a pályázókat, megvizsgálta a
benyújtott pályázatokat.

A meghallgatás eredményéről - a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatóság
szakértőjének értékelését is fígyelembe véve - a Humán Bizottság elnöke a Képviselő-testület
ülésén beszámol, illetve a jegyzőkönyveket az elöterjesztéshez mellékeljük. A mellékelt
jegyzőkönyvben foglaltak szerint a bíráló bizottság Jávor Csaba István jelölt meghallgatását
javasolja a Képviselő-testületnek.

Amennyiben a Képviselő-testület alkalmasnak találja a jelöltet, jelenleg csak 120 napra
bízhatja meg, tekintve, hogy a jelölt még nem rendelkezik az öt éves kinevezéshez szükséges
- Nemzeti Művelödési Intézet 2022. szeptembertöl induló felsöfokú szakmai végzettséget
nyújtó közművelődési szakember (azonosító száma: 04136003) - végzettséggel.

Javaslom a Tisztelt Képviselö-testületnek, hogy Jávor Csaba István jelöltet bízza meg a
vezetöi feladatok ellátásával, ideiglenesen 120 napra azzal, hogy végezze el a Nemzeti
Művelődési Intézet 2022. szeptembertől induló felsőfokú szakmai végzettséget nyújtó
közművelődési szakember (azonosító száma: 04136003) képzését.

Amennyiben a szakképesítést megszerzi, nem lesz akadálya hosszú távú kinevezésének.
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HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisborosjenő Önkormányzatának Képviselő-testülete

1) A 45/2022. (V. 18.) KT határozathatározatában kiírt intézményvezetöi pályázatát
érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánítja.

2) Ideglenesen megbízza Jávor Csaba Istvánt az intézményvezetői feladatok ellátásával,
2022. szeptember 1. napjától 2022. december. 31. napjáig határozott időre, az
intézményvezetöi feladatok ellátásával.

3) Felkéri a megbízott intézményvezetőt, hogy Nemzeti Művelödési Intézet 2022.
szeptembertől induló felsöfokú szakmai végzettséget nyújtó közművelődési szakember
képzésén (azonosító száma: 04136003) vegyen részt és az ott megszerzett végzettséget
igazoló dokumentumot a Polgánnestemek nyújtsa be.

4) Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest
Megyei Igazgatóságát értesítse.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidö: 4. pontra2022. augusztus 31.




