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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Képviselő terstület novemberi ülésésén meghozta a 102/2021. (XI. 30.) KT határozatát,
melyben pályázatot írt ki Pilisborosjenő a Reichel JózsefKözségi Könyvtár és Művelődési Ház
intézményvezetöi beosztására, és ideglenesen megbízza Farkas-Lovag Melindát az
intézményvezetői feladatok ellátásával.

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága 2021. december 06. napján, a
13-TNY-1480-1/2021-669052 iktatószámon érkeztetett, REICHEL JÓZSEF MŰVELÖDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR megnevezésű (törzskönyvi azonosító: 669052) törzskönyvi jogi
személyre vonatkozó, "Változásbejelentés - Vezető" tárgyú kérelmét visszautasította.

Indoklásában arra hivatkozik, hogy a képviselö-testületi határozatban fel kell tüntetni a
kinevezés időtartamát. (A kinevezési okirat alapján: 2021. 11. 30 - 2022. 05. 30. ) Csatolom a
Magyar Államkincstár felhívó levelét)

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy a módosított határozatot elfogadni
szíveskedjen.

Pilisborosjenő, 2021. december 14. .^
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HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 102/2021. (XI.
30.) KT határozatának első pontját az alábbiak szerint módosítja:

1. Jóváhagyja a mellékelt pályázati kiírást és annak alapján pályázatot ír ki Pilisborosjenő
a Reichel József Községi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetöi beosztására,
és ideglenesen megbízza Farkas-Lovag Melindát: 2021. 11. 30. napjától 2022. 05. 30.
napjáig (hat hónap határozott időre) az intézményvezetői feladatok ellátásával, a
Képviselő-testület által kiírt pályázat lezártáig, az új intézményvezetö munkába állásáig.

2. Felkéri a Polgármestert hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest
Megyei Igazgatóságát értesítse.

Felelős: Tömöri Balázs polgánnester
Határidő: folyamatos
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Ügyintézés helye: 1138 Budapest, Váci út 18 8
Ugyintéző: Nagyné Arva Nóra

Telefonszám: (1)429-5383

Pilisborosjenő Község Polgármesteri Hivatala részére
Elekta-onikus elérhetősége: nincs bejelenfrve
Pilisborosjenő
Fö út16.
2097

VÉGZÉS

Iktatószám: 13-TNY-1480-2/2021-669052

Tárgy: Kérelem visszautasítása

A(z) Pilisborosjenő Község Polgármesteri Hivatala (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.) által benyújtott,
2021. december 06. napján, a 13-TNY-1480-1/2021-669052 iktatószámon érkeztetett, REICHEL
JÓZSEF MŰVELÖDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR megnevezésű (törzskönyvi azonosító: 669052)
törzskönyvi jogi személyre vonatkozó, "Változásbejelentés - Vezetö" tárgyú kérelmét

visszautasítom.

A végzés a közléssel végleges.

Az ügyfél a végzés közlésétöl számított tizenöt napon belül közigazgatási pert indíthat a székhelye
szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságnál. A jogi képviselővel eljáró ügyfél a
keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az eljáró bírósághoz címezve, de a Magyar Államkincstár
Hivatali Kapuján keresztül, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújthatja be.
A bíróság határozata ellen további perorvoslatnak nincs helye.

Az eljárás során az ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A(z) Pilisborosjenö Község Polgármesteri Hivatala (2097 Pilisborosjenö, Fö út 16.) a(z) REICHEL
JÓZSEF MÜVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR megnevezésű törzskönyvi jogi személyre vonatkozó,
"Változásbejelentés - Vezető" tárgyú kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz.
Pilisborosjenő Község Polgármesteri Hivatala nyújtott be B206 - Vezető változásbejelentési kérelmet
a Pilisborosjenő Község Önkormányzat által femitartott Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár
költségvetési szervre vonatkozóan, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 167/C. § (1) bekezdés e) pontjára történő
hivatkozással a kérelem visszautasításra kerül.

A benyújtott kérelem és mellékletei kapcsán az alábbi észrevételeket teszem:
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A benyújtott kérelem a folyamatban lévő 13-TNY-1454-1/2021-669052. iktatószámú B206 - vezető
változásbejelentési kérelem hiánypótlásához kapcsolódik.

A képviselö-testületi határozatban fel kell tüntetni a kinevezés időtartamat, (A_kinevezési_okirat
ala^jáflj202LH30^022. 05,3qj^
Ízzel párhuzamosan a kérelemnek is összhangban kell állnia a képviselő-testületi határozattal és a

kinevezési okirattal, ezért a B20.fcos"kérelemben a "KmeYezes idotartama""mezőben a "Határozott
(tól-ig) mezőben kell fe tüntetni a dátumokat.(2021. 11.30-2022.05.30.)

Kérem, hogy a 13-TNY-1454-1/2021-669052. iktatószámú folyamatban lévö eljáráshoz szíveskedjen
benyújtani a javított dokumentumokat, a BőOO-as nyomtatvány segítségével, amelyet az
Önkormányzat 156499793 számú hivatali kapuján keresztu szúEsegerBenyujtam""
A B206-OS kérelmet ne új kérelen^ként nyújtsa be, hanem a BőOO-as hiánypótlás teljesítésére szolgáló
nyomtatvány mellékleteként szíveskedjen beküldeni!

A fenti indokok alapján 2021. december 06. napján, 13-TNY-1480-1/2021-669052 iktatószámon
érkeztetett kérelmet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 46. § (1) bekezdése alapján visszautasítom.

Végzésemet az Ákr. 46. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése, 82. § (1) bekezdése,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.) 104. § (2)
bekezdése alapján hoztam meg, a jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés az Ákr. 114. § (1) bekezdésén
és az Áht. 104. § (3) bekezdésén alapul.

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság törzskönyvi nyilvántartási eljárásra
vonatkozó hatáskörét az Áht. 104. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar Államkincstárról szóló
310/2017. (X. 31. ) Korm. rendelet 10. §-a és 1. számú melléklete határozza meg.

Budapest, 2021. december 07.

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

P.H.
Turai Sándor
irodavezetö

Kapják:

1. Pilisborosjenő Község Polgármesteri Hivatala (2097 Pilisborosjenő, Fö út 16.)
2.

3.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (1138 Budapest, Váci út188)
PILISBOROSJENÖ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (2097 Pilisborosjenő, Fö út 16)
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