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ELŐTERJESZTÉS
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. november 2-án tartandó testületi ülésére
Tárgy: A Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetői pályázatának
lebonyolításához 3 tagú bizottság megválasztása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár (törzskönyvi azonosító: 649386)
Igazgatójának Csapucha Katalinnak az 5 év vezetői megbízása 2021. szeptember 30. napján
lejárt. Ezért a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója az
intézmény vezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki. Erről a képviselő-testület a korábbi
2021. szeptember 28-i testüstületi ülésén a 35/2021. (IX.28.) önkormányzati határozatával
döntött.
A pályázat az önkormányzat honlapján 2021. október 15-én publikálásra került. A pályázat
benyújtásának határideje 2021. november 14. napja.
A pályázat kiírásának, benyújtásának és értékelésének rendjét a miniszter 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 (továbbiakban: EMMI rendelet) rendeletben
határozza meg.
Az EMMI rendelet 6. § (1) „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
a) ha a kulturális intézményben működik üzemi tanács, annak egy képviselőjének,
b) a kulturális intézmény fenntartója legalább egy képviselőjének, továbbá
c) a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő
ca) országos szakmai szervezet egy képviselőjének vagy
cb) a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértőnek és
cc) a kulturális intézményben képviselettel bíró reprezentatív szakszervezet - ha van ilyen egy képviselőjének.
(2) 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.”
Az imént ismertetett jogszabályi előírásnak megfelelően kérem az alábbi határozati javalat
elfogadását!
HATÁROZATI JAVASLAT
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2021. (X.26.) önkormányzati határozata

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 6. § (1) bekezdése alapján:
1. Hornyák-Pálmai Évát a Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei
Igazgatóság, megyei igazgatóját,
2. Dudás Andreát a Piliscsévi Általános Iskola megbízott igazgatóját,
3. Balázs Márta jegyzőt
választja meg a pályázati kiírásnak megfelelő érvényes pályázatot benyújtó pályázók
meghallgatásával, és a bizottság véleményének kialakításával.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Piliscsév, 2021. október 20.
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polgármester

