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TISZTELT KÉPVISELÖ-TESTÜLET!

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

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

A beadási határidőig 4 pályázat érkezett be.

A Képviselő-testület a fenti határozatában felkérte a Humán Bizottságot, hogy az elökészitö
munkát végezze el és a következő képviselö-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 közművelödési szakember segitségét az esedékes
közművelödési intézményvezetöi pályázat eljárási folyamatának jogszerű és szakszerű
megvalósitásához.

A szakértökkel kiegészüll Humán Bizottság meghallgatta a pályázókat, megvizsgálta a
benyújtott pályázatokat és Jávor Csaba István jelölt meghallgatását javasolja a Képviselö-
testületnek.

A Képviselő-testület a 64/2022. (VIII. 30.) KT határozatávaHigy döntött, hogy

1) A 45/2022. (V. 18. ) KT határozatában kiírt mtézményvezetöi pályázatát érvényesnek,
de eredménytelennek nyilvánitja.

2) Ideglenesen megbizza Jávor Csaba Istvánt az mtézményvezetöi feladatok ellátásával,
2022. szeptember 1. napjától 2022. december. 31. napjáig határozott idore, az
intézményvezetőifeladatokellátásával.

3) Felkéri a megbizotl intézményvezetőt, hogy Nemzeti Müvelödési Intézet 2022.
szeptembertől mdulo felsőfokú szakmai végzettséget nyújtö közművelodési szakember
képzésén (azonositó száma: 04136003) vegyen részt és az ott megszerzett végzettséget
igazoló dokumentumot a Polgármesternek nyújtsa be.

4) Felkéri a Polgármestert, hogy a dönlésről a Magyar Allamkincstár Sudapesti és Pest
Megyei Igazgatóságát értesítse.

A megbízott intézményvezető a képzésre jelentkezett, ám annak várható befejezése 2023.
marcius vége.

Ebben a jogi helyzetben a Képviselö-testületnek új pályázatot kell kiími az intézmény
vezetésére, illetve rendelkeznie kell az intézmény vezetéséről a pályázat eredményes
lezárultáig.

A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási
követelményeiröl, az intézményvezetöi pályázat lefolytatásának rendjéröl, valamint egyes
kulturális tárgyú rendeletek módositásáról szóló 39/2020. (X. 30. ) EMMI rendelet 5. § (9)
bekezdése szerint a meghatározott követelményeknek megfelelö foglalkoztatottját legfeljebb
120 nap idötartamra pályázat lefolytatása nélkül is megbízhatja az intézményvezetői feladatok
ellátásával tekintve, hogy a jelölt még nem rendelkezik az öt éves kinevezéshez szükséges -



Nemzeti Művelődési Intézet 2022. szeptembertöl induló felsöfokú szakmai végzettséget
nyújtó közművelődési szakember (azonositó száma: 04136003) - végzettséggel.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt pályázati felhívást hagyja jóvá,
írjon ki új pályázatot, egyben Jávor Csaba István jelenlegi mb. intézményvezetöt bízza meg a
vezetöi feladatok ellátásával az új pályázat lezárultáig, de legfeljebb 120 napra.

ff
Pilisborosjenö, 2022. november 25.

Tömöri Balázs

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisborosjenő Onkormányzatának Képviselő-testülete

1. Jóváhagyja a mellékelt pályázati kiírást és annak alapján pályázatot ir ki
Pilisborosjenő a Reichel József Községi Könyvtár és Művelődési Ház
intézményvezetöi beosztására

2. Felkéri a szakénökkel kiegészült Humán Bizottságot, a beérkezett pályázatok elözetes
átvizsgálására, jelöltek előzetes meghallgatására és javaslattétel elkészitésére a
líépviselö-testület részére.

3. Felhatalmazza a Polgánnestert, hogy vegye igénybe a Nemzeti Müvelődési Intézet
Pest Megyei Igazgatóságán dolgozó, felkészült közművelődési szakembere segítségét
az esedékes közmüvelődési intézményvezetői pályázat eljárási folyamatának jogszerű
és szakszerii megvalósításához. A szolgáltatás tartalmazza a tanácsadást, a beérkezett
pályázatok szakmai véleményezését, a bizottsági ülésen való részvételt, valamint a
bizottsági vélemény elkészitését.

5) A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási
követelményeiröl, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéröl, valamint

egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30. ) EMMI
rendelet 5. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megbizza Jávor Csaba
Istvánt - mb. intézményvezetöt - az intézményvezetői feladatok ellátásával 2023.
január 1. napjától 2023. április. 30. napjáig határozott idöre.

6) Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésröl a Magyar Allamkincstár Budapesti és Pest

Megyei Igazgatóságát értesitse.

Felelös: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: a pályázat kiírására 2022. december 8.




