1./Napirend: Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói álláspályázat kiírása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2022. január 13-i rendkívüli ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 130/2016. (XI.30.) önkormányzati
határozatával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról
rendelkező 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár
intézmény igazgatói feladatainak ellátásával 2017. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig Nyitrai
Márta Zsuzsannát bízta meg.
A magasabb vezetői állás pályázat kiírásának szükségességét a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 94. § (3)
bekezdése írja elő, mely szerint a munkáltatói jogkör gyakorlójának a magasabb vezetői megbízásra
pályázatot kell kiírni.
A pályázati kiírás követelményrendszerét a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és
foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes
kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI
rendelet) 5. § (1) bekezdése tartalmazza.
Az EMMI rendelet 5.§ (2)-(4) bekezdései értelmében a pályázati felhívást közzé kell tenni a kulturális
intézmény, valamint fenntartójának honlapján. A közzététel napjának a fenntartó vagy ennek hiányában a
kulturális intézmény honlapján való megjelenést kell tekinteni. A pályázat benyújtásának a határideje a
pályázati felhívás közzétételétől számított harminc napnál rövidebb nem lehet. A pályázatnak tartalmaznia
kell a pályázó szakmai önéletrajzát, részletes szakmai és vezetési programját, továbbá a pályázati
felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő igazolását.
Az EMMI rendelet 5. § (7) bekezdése alapján a magasabb vezetői kinevezés legfeljebb 5 év határozott
időre szól. A pályázati kiírás elkészítése során a vezetői megbízás képesítési előírásainak
meghatározásánál figyelembevételre kerültek az EMMI rendelet 1. sz mellékletének rendelkezései.
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a
munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény alapfeladatait érintően
szakértelemmel rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja meg.
A bizottság tagjai között helyet kell kapnia
- kulturális intézmény fenntartója legalább egy képviselőjének, továbbá
- a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő országos szakmai szervezet egy képviselőjének
vagy a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértőnek.
A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a
pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha e jogot testület gyakorolja, a következő
ülésén dönt a pályázat eredményéről.
A fentiek értelmében a bizottság javaslatára a végleges döntést a Képviselő-testület hozza meg.
Az EMMI rendelet 5.§ (8) bekezdése alapján a pályázatot legkésőbb az intézményvezetői munkakört
betöltő
munkavállaló
intézményvezetői
munkakörben történő
foglalkoztatásának
vagy
munkaviszonyának megszűnése előtt 90 nappal ki kell írni. Nyitrai Márta Zsuzsanna igazgatói megbízása

2021. december 31. napjáig tart, a fenti határidőt betartva – az EMMI rendelet 5. § (9) bekezdésében
biztosított átmeneti rendelkezése alapján – szükséges a jelenlegi vezető megbízásának hosszabbítása a
Képviselő-testület által kiírt pályázat lezártáig.
A pályázat benyújtási határideje: 2022. február 21. napja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázati kiírás elfogadására, a pályázat kiírására, és a
véleményező bizottság tagjainak megválasztására.
1. Határozati javaslat
1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdése, és
a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek
módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján – a határozat mellékletét képező
tartalommal – pályázatot ír ki a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézmény
intézményvezetői, igazgató álláshelyének betöltésére.
2. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Közösségi Ház
és Könyvtár intézmény igazgatói állására érkező pályázatok véleményezésére az alábbi összetételű
bizottságot kéri fel:
Elnök: - Peller Márton polgármester
Tagok: - Hrncsárné Fekete Anett segéd-könyvtáros, Mikusik Gábor alpolgármester
- Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatósága részéről delegált közművelődési
szakember
3. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és
Könyvtár intézmény vezetésével a jelenlegi intézményvezetői megbízás lejártától a Képviselő-testület
által kiírt pályázat lezártáig terjedő időre Nyitrai Márta Zsuzsanna jelenlegi igazgató asszonyt bízza meg,
munkabére változatlanul hagyása mellett.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
a pályázati felhívás megjelentetésére: a döntést követő 3 napon belül.

Pilisszentkereszt, 2022. január 7.

Peller Márton
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 94. §-a alapján pályázatot hirdet a
Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető (igazgató)
munkakör betöltésére.
A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb öt évig tartó időtartamra szól.
A munkavégzés helye:
Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár - Pest megye, 2098 Pilisszentkereszt, Forrás utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A közművelődési szakember munkakörű Mt. szerinti jogviszonyban alkalmazott ellátja az intézmény
vezetésével kapcsolatos feladatokat. A jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény
Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint felelős az
intézmény költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényszerű működtetéséért, a közművelődési
alapszolgáltatások biztosításáért.
Díjazás és juttatások:
A díjazás megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•

felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség
és felsőfokú szakirányú szakképesítés
végzettségnek, szakképzettségnek vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény
alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése
magyar állampolgárság
büntetlen előélet, valamint annak igazolása, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
cselekvőképesség
vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásának vállalása, a megbízást követően.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

fényképpel ellátott – a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai
gyakorlatot igazoló – részletes szakmai önéletrajz;

•
•
•
•
•
•
•
•

az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő részletes szakmaivezetői program, fejlesztési elképzeléssel;
a végzettséget igazoló okiratok másolatai;
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat,
ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén a képzést két éven belül
elvégzi;
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is
kiterjedően;
a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában
részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról;
nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e,
vagy kéri zárt ülés tartását;
nyilatkozat összeférhetetlenségről (Mt. 211. §).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Peller Márton polgármester nyújt, a 26/547-500as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot Pilisszentkereszt Község Polgármesterének címezve kell postai úton vagy személyesen
benyújtani:
•
•

Postai úton a pályázatnak Pilisszentkereszt Község Önkormányzata címére (2098
Pilisszentkereszt, Fő út 12.) – „Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói pályázat”
megjelöléssel - történő megküldésével;
Személyesen a pályázatnak zárt borítékban „Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár
igazgatói pályázat” megjelöléssel, a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal titkárságán (2098
Pilisszentkereszt, Fő út 12.) történő benyújtásával.

A pályázat elbírálásának módja, rendje, elbírálásának határideje:
A pályázatokat a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási
követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális
tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján összehívott szakmai
bizottság véleményezi.
A pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a
vezetői megbízás létesítéséről (munkaviszony létesítéséről) a pályázati határidő lejártát követő hatvan
napon belül, illetőleg az első, munkaterv szerinti rendes ülésen dönt.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
Pilisszentkereszt honlapján – www.pilisszentkereszt.hu 2022. január 14.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilisszentkereszt.hu honlapon szerezhet.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné és eredménytelenné
nyilvánítsa.

2./Napirend: Magyar Falu Program - 2022
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2022. január 13.-i rendkívüli ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Falu Program keretein belül az 5000 fő, és az alatti lakosságszámú települések
részére 2022. év elején az alábbi pályázati lehetőségek nyíltak meg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése
Egyházi közösségi terek fejlesztése
Egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező
bértámogatása
Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése
Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása
Kommunális eszköz beszerzése
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező
bértámogatása
Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése
Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése
Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése
Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása
Falusi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek
támogatása

A pályázati felhívásokkal kapcsolatos bővebb információt az alábbi internetes oldalon lehet
megtalálni: Magyarország Kormánya - Magyar Falu Program (kormany.hu)

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy a Magyar Falu Programban 2022. év elején megjelent pályázati kiírások közül, az
alábbiakban megjelölt pályázati kiírásokra kíván pályázatot benyújtani:
•
•
•

Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtásával összefüggő
feladatok elvégzésére. A szükséges nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek

beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra, (szakértői megbízások, tervezői
megbízások, közbeszerzési eljárás lebonyolítására stb.) és a szükséges eljárások lefolytatására.
Határidő: Folyamatos
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2022. január 7.
Peller Márton
polgármester

