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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

hatósági
X egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

D Megfelelő rész X-szel kitöltendő.



TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Fiala Krisztina határozott időre szóló, a Reichel József Községi Könyvtár és Művelődési Ház
intézményvezetői megbízása 2021. november 15. napjával megszűnt. Hat hónapra Farkas-
Lovag Melinda - az intézményben jelenleg is dolgozó munkatárs - kapott intézményvezetői
megbízást a Képviselő-testület által kiírt pályázat lezártáig, az új intézményvezető munkába
állásáig.

A képviselő-testület 102/2021. (XI. 30. ) KT határozathatározatában a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelödésröl szóló 1997. évi CXL.
törvény, mimka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. (Mt. ), valamint a Kjt. végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefiiggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992 (XI. 20.)
Korm. rendelet alapján, figyelemmel a 2020. évi XXXII. törvény előírásaira pályázatot
hirdetett a Községi Könyvtár és Művelődési 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) és a
helyben szokásos módon az önkonnányzat székhelyén, honlapján és a Pilisborosjenői
Hírmondóban is.

A foglalkoztatás jogviszonya: Határozott időre szóló muiikaszerződésen alapulójogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős (heti 40 óra).

Az intézményvezetöi megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre öt évre szól6
(hat) hónap próbaidö kikötéssel.

A beadási határidőig 6 pályázat érkezett be.

A Képviselö-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 Művelödési Intézet Pest Megyei
Igazgatóságán dolgozó, felkészült közművelődési szakember segítségét az esedékes
közművelődési intézményvezetői pályázat eljárási folyamatának jogszem 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 figyelembe véve - a Humán Bizottság elnöke a Képviselő-testület
ülésén beszámol.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati
javaslatot fogadja el.

Pmsborosjenő, 2022. május 6. ?
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Tömöri Balázs

polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisborosjenő Onkormányzatának Képviselő-testülete

1) A pályázat eredményeképpen a 2011. évi CLXXXDÍ. törvény 41. § (7) bekezdése és
42. § 2. pontjára, az 1992. év XXXIII tv. 20. § - 24. §-ra valamint a Kjt.
végrehajtásáról a művészeti, a közművelödési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkahnazottak jogviszonyával összefüggö egyes kérdések
rendezéséről szóló 150/1992 (XI. 20. ) Korm. rendelet alapján, fígyelemmel a 2020. évi
XXXII. törvény előírásaira ....................... munkavállalóval a Pilisborosjenői
Reichel József Községi Könyvtár és Művelödési Ház, a Munka Törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt) hatálya alá tartozó határozatlan idejű
munkaviszonyt létesít és egyidejűleg 2022. június 1. napjával öt év határozott időre
2027. május 31. napjáig megbízza az intézmény magasabb vezetői beosztásának
ellátásával munkaszerződésben meghatározott munkakörének változatlanul hagyása
mellett.

1. Felhataünazza a Polgánnestert a kinevezés aláírására.

Felelös: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: 2022. június 1.




