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Az előterjesztést nyüt űlésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

DMegfelelő rész X-szel kitöltendő.



TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Fiala Krisztina határozott időre szóló öt éves intézményvezetöi megbízatása a Reichel József
Községi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetöi megbízása 2021. november 15.
napjával megszűnt. Ideiglenesen, Lovag Melinda - az intézményben jelenleg is dolgozó
munkatárs - kapott intézményvezetői megbízást a Képviselő-testület által kiírt pályázat
lezártáig, az új intézményvezető munkába állásáig. Erre többek között azért van szükség, mert
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Avr.) 167/A. § (1) bekezdés 6. pontja alapján a törzskönyvi nyilvántartás
tartalmaznia kell a törzskönyvi jogi személy vezetőjének vagy a vezetöi jogok gyakorlására
ideiglenesen jogosult személynek a nevét, kinevezésének, megbízásának módját, időpontját,
tartamát. (Csatolom a Magyar Allamkincstár felhívó levelét)

Az intézmény vezetőjét az önkonnányzat képviselő-testülete nyilvános pályázat útján nevezi
ki, bízza meg, menti fel és a polgámiester gyakorolja vele szemben az egyéb munkáltatói
jogokat.

A pályázatot közzé kell tenni a személyiügyi központ intemetes oldalán (közigállás.hu) és a
helyben szokásos módon az önkormányzat székhelyén és honlapján.

A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklödők a pályázatok
elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és az intézményt megismerhessék.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a vezetési programját és ezen
előterjesztés mellékletét képező felhívásban megfogalmazott feltételeknek való megfelelés
igazolását, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a
pályázattal kapcsolatos kezeléséhez.

Csatoltan beterjesztem a pályázati kiírást.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Humán Bizottságot bízza meg a beérkezett
pályázatok előzetes átvizsgálására, jelöltek előzetes meghallgatására és javaslattétel
elkészítésére a Képviselő-testület részére.

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

Pilisborosjenö, 2021. november 18. .. / f^,
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T" "ri BSÍazs,
pol ^



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Onkonnányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Jóváhagyja a mellékelt pályázati kiírást és aimak alapján pályázatot ír ki Pilisborosjenö
a Reichel JózsefKözségi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői beosztására.

2. Felkéri a Humán Bizottságot a beérkezett pályázatok előzetes átvizsgálására, jelöltek
előzetes meghallgatására és javaslattétel elkészítésére a Képviselő-testület részére.

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy vegye igénybe a Nemzeti Művelödési 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.

4. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a jelenlegi intézményvezetői
megbízás lejárta és az új intézményvezetö munkába lépese közötti időszakban
gondöskodjon a könyvtár és művelödési ház megfelelő vezetéséről.

5. Felkéri a Polgármestert, hogy a Humán Bizottság véleményt figyelembevéve a soron
következő ülésre készítsen döntéselökészítö előterjesztést.

6. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzöt, határozat végrehajtásához szükséges
minden egyéb feladat elvégzésére.

Felelős: Tömöri Balázs polgánnester
Határidő: folyamatos
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PIUSBOROSJENÖ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA vezetöje részéa-e
Elektronikus elérhetösége: 156499793
Pilisborosjenő
Fö út 16
2097

ÉRTESÍTÉS

A Magyar Allamkincstár által vezetett, közhiteles nyilvántartása szerint a REICHEL JÓZSEF
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR (törzskönyvi azonosító: 669052) törzskönyvi jogi személy
vezetőjének (Fiala Krisztina) kinevezése 2021. november 15. napján lejárt.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31. ) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Avr. ) 167/A. § (1) bekezdés 6. pontja alapján a törzskönyvi nyilvántartás tartalmazza a
törzskönyvi jogi személy vezetöjéaek vagy a vezetői jogok gyakorlására ideiglenesen jogosult
személynek anevét, kmevezésének, megbízásának módját, időpontját, tartamát.

Az Avr. 167/C. § (5) bekezdésének megfelelöen a változásbejelentési kérelmet az adat keletkezésétől,
illefrye megváltozásától, valamint a helyi öDkormányzati költségvetési szerv és a nemzetiségi
önkormányzati törzskönyvi jogi személy esetében a vezetöí kinevezésről szóló határozat
meghozatalától, a további törzskönyvi jogi személyek esetén pedig a vezetői kinevezésről,
megbízásról szóló okirat kiállításának, illetve aláírásának keltezésétöl számított tizenöt napon belül, az
Avr 167/C. § (l)-(4a) bekezdéseiben és a 167/E. §-ban meghatározott dokumentumok egy
példányának csatolásával a Magyar Államkincstárhoz - a honlapján közzétett elektronikus űrlap
alkaknazásával - kell benyújtam..

Felhívom figyehnét arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 105/B. § (1) bekezdése alapján a bejeleutési, adatszolgáltatási vagy nyilatkozattéteii
kötelezettségét késedelmesen, hibásan vagy valótían adattartalommal teljesítö törzskönyvi szerv az
Aw. 167/H. § (2) bekezdése alapján ötszázezer forintig terjedö bírsággal sújtható.

Továbbá tajékoztatom, hogy az Ávr. 167/B. § (3) bekezdése szerint a törzskönyvi ayilvántartásba
bejegyzett, az állami adóhatóság által is kezelt adatokról, valamint ezen adatok megváltozásáről - az
adózás reudjéröl szóló 2017. évi CL. törvény 43. § (5) bekezdése szerint, az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVH. törvényben foglaltak kivételével - a Magyar Államkincstár az erre a célra
szolgáló számitógépes rendszer útján értesíti az állami adó- és vámhatóságot. Eonek megfelelöen az
állami adóhatóság is értesül a törzskönyvi jogi személy vezetöjének törzskönyvi nyilvántartásba
rögzített adatairól, valamint arról, hogy az adott szervnél nincs érvényes kinevezéssel rendelkező
vezető.
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A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság törzskönyvi nyilváiitartási eljárásra
vonatkozó hatáskörét az Áht. 104. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar Államkincstárról szóló
310/2017..(X. 31.)Korm. rendelet 10. §-aés 1. számú melléklete határozza meg.

Budapest, 2021. november 17.

Miszlai József a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság igazgatója nevében és
megbízásából.

P.H.
Kánya Lászlóné

osztályvezetö

Kapják:

1. PILISBOROSJENÖ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (2097 Pilisborosjenö, Fö út 1 6)
2. Magyar Államkincstár Budapesti és PestMegyeiIgazgatóság(1138 Budapest, Váci út 188)
3. REICHEL JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR (2097 Pilisborosjenö, Fő út 16)
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PilisborosjenffKözség Önkormányzata Képviselo-testülete pályázatot ír ki a Reichel József
Községi Könyvtár és Müvelődési Ház intézményvezetöi beoszíására

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelödésről szóló 1997.
évi CXL. törvény, munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. (Mt. ), valammt a Kjt.
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottakjogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992 (XI.
20. ) Konn. rendelet alapján, figyelemmel a 2020. évi XXXII. törvény előírásaira Pilisborosjenő
Község Önkonnányzata pályázatot hirdet a Községi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatóí
beosztásának ellátására.

A foglalkoztatásjogviszonya: Határozott időre szóló munkaszerződésen alapuló jogviszony

A foglalkoztatásjellege: teljes munkaidős (heti 40 óra)

Az intézményvezetöi megbízás időtartama: A vezetöi megbízás határozott időre 2022. febmár
1-töl 2026. febmár 1-ig szól 6 (hat) hónap próbaidö kikötéssel.

A munkavégzés helye: 2097 Pilisborosjenö, Fö u. 30.

A munkakörbe tartozó, illetve az igazgatói megbízássaljáró lényeges feladatok:

Ajogszabályban és a Képviselö-testület által meghatározott közművelödési célok és programok
megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési
tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő
közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kultirális
versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése.
A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezetö feladata és
felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai
munkájának irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az
intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelös az intézmény
gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra munka törvénykönyvéröl szóló 2012. évi I.
törvény szabályait kell alkalmazni.

Pályázati feltételek:

. felsőfokú közművelödési végzettség

. felsőfokú közművelődési végzettségnek megfelelö feladatkörben szerzett legalább 5 év
szakmai gyakorlat

. Magyar állampolgárság

. buntetlen előélet

. cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál elönytjelent:



szakirányú egyetemi végzettség (közművelödési)
helyismeret
felsőfokú könyvtárosi végzettség
kulturális területen szerzett tapasztalat (rendezvények szervezése, szereplés, részvétel)
falu történetének, hagyományainak ismerete
helyi közösségek megszólítása
nyelvtidás
pályázatíró tapasztalat
jártasság a weblap és a közösségi média felületének kezelésében, szerkesztésében

Pályázathoz csatolandó motivációs levél (max. 2 oldal) melyben fejtse ki művelődési ház
vezetöként elképzelt programtervét, különösképpen:

. a különböző helyi közösségek és csoportok megszólítása és tevékenységeik
támogatása,
hagyományok éltetése és tovább gondolása,
korszerű könyvtár működtetése,
helyi értékek helyben való népszerűsítése,
helyi művészek felfedezése és munkásságuk népszerűsítése
gyerekprogramok szervezése, együttműködés az oktatási intézményekkel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes szakmai önéletrajz
iskolai végzettséget szakképzettséget és gyakorlatot igazoló okiratok másolatai
az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
motivációs levél

nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefíiggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követöen azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 3. hétfő 1600 óra

A pályázat elbírálása: A benyújtást követö Képviselö-testületi ülésen

A pályázat elbírálása előtt a Képviselő-testület által kijelölt Humán Bizottság személyesen
hallgatja meg a pályázókat.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: Pilisborosjenő Község Onkormányzata Polgármesterének címezve (2097
Pilisborosjenő, Fö u. 16.) A borítékra kérjük ráími a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot, valamint a "Könyvtár és Művelődési Ház igazgató",

vagy ol armester ilisboros'eno.hu emailcímen,

vagy személyesen Tömöri Balázs polgármestemek.



A pályázattal kapcsolatosan információt Tömöri Balázs polgármester ad a +36 30 467 7178
telefonszámon.

A pályázati kiírást a település honlapján és a www. kozi allas. hu oldalon is közzé kell tenni.

Püisborosjenő, 2021. december.....

Tömöri Balázs

polgármester




