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Jegyzőkönyv

A 2015. augusztus 31-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
(119/2015.) sz. önkormányzati határozat)
(-/2015. sz. önkormányzati rendelet)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
16/2015. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2015. augusztus 31-én megtartott képviselőtestületi üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. tanácsterem.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Mikusik Gábor alpolgármester, Galó László, ,
Galda Levente, Jánszki István, Orosházi Géza képviselők.
Távol van: Mikusik Róbert képviselő
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök
Távol van: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök
Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselő közül 6 fő jelen van, így az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi a fel a napirendet.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta az alábbiak szerint.
Napirendi javaslat:
1. Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálása
Előterjesztő: polgármester
Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár Igazgatói álláspályázatainak elbírálása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: Az én javaslatom, hogy Vándor Dóra legyen a Közösségi Ház vezető.
Baranyák Szilvia jegyző: A magasabb vezető bérét a testület határozhatja meg 100-500 % között, a
nyelvvizsga pótlék felsőfokú nyelvvizsga esetén 100 %, középfokú nyelvvizsga esetén 50 %. A
testület dönti el, hogy ad-e vagy sem, és a mértékét is.
Galó László PB elnök, képviselő: Mivel tartalmilag a szakértő nem tartja a legalkalmasabbnak egyik
pályázót sem a feladatra, ezért nem tartom indokoltnak a legmagasabb összeg adását.

Orosházi Géza képviselő: Mivel szerintem fölösleges az igazgatói állás a Közösségi Házban, a
vezetői pótlék mellett a legkevesebb pótlékot adjuk meg. A nyelvvizsga pótlékról az a
véleményem, hogy ebben a pozícióban pont mindkét nyelvnek a hasznát fogja venni.
Galó László PB elnök, képviselő: A Közösségi Ház intézményvezetője lesz, nem a szlovák házé, én
ezzel is várnék, hogy a nyelvvizsgára pótlékot kapjon.
Orosházi Géza képviselő: Ha fel tudja mutatni a felsőfokú vizsgáját, akkor én megadnám neki.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és
Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) munkakör betöltésére érkezett pályázatokat és – a Szakmai Bizottság
értékelése alapján - úgy döntött, hogy az intézmény vezetésével Vándor Dórát bízza meg 2015. szeptember 01.
napjától– 2020. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra.
Havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
Garantált alapilletmény Alapilletményét a közalkalmazottak jogállása szerinti 1. számú melléklet 100 %-ában
határozza meg
Magasabb vezetői pótlék: 100 %,
Idegennyelv-tudási pótlék: szlovák és német nyelv esetén államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megléte
esetén a jogszabályban határozottak alapján a pótlékalap 100 %-a nyelvenként.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Vándor Dórát tájékoztassa és gondoskodjon a
kinevezési okmány elkészítéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
119/2015. (VIII.27.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pilisszentkereszti
Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) munkakör betöltésére érkezett
pályázatokat és – a Szakmai Bizottság értékelése alapján - úgy döntött, hogy az intézmény
vezetésével Vándor Dórát bízza meg 2015. szeptember 01. napjától– 2020. augusztus 31. napjáig
terjedő időszakra.
Havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
Garantált alapilletmény Alapilletményét a közalkalmazottak jogállása szerinti 1. számú melléklet
100 %-ában határozza meg
Magasabb vezetői pótlék: 100 %,
Idegennyelv-tudási pótlék: szlovák és német nyelv esetén államilag elismert nyelvvizsga
bizonyítvány megléte esetén a jogszabályban határozottak alapján a pótlékalap 100 %-a
nyelvenként.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Vándor Dórát tájékoztassa és
gondoskodjon a kinevezési okmány elkészítéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Napirendek után:
Képviselői kérdések:
Orosházi Géza képviselő: A múltkori rendkívüli üléssel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy
megnézve a jegyzőkönyveket és anyagokat, az előző ülés nem rendes ülés volt, hanem
rendkívüli.

1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói megbízása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. augusztus 31-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2012. (VI.11) sz. önkormányzati határozatával a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) szerint lefolytatott pályázati eljárás alapján Berényi
Ildikót bízta meg öt év határozott időre – 2012. július 16-tól 2017. július 15-ig – a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár
intézményvezetői feladatainak ellátásával.
Berényi Ildikó igazgató asszony 2015. május 29. napján kelt levelében kérelmezte munkaviszonyának közös megegyezéssel, 2015.
augusztus 31-vel történő megszüntetését.
A Kjt. alapján a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör
gyakorlója írja ki.
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A magasabb vezetői beosztás ellátásához pályázatot kell kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő
munkakört is.
A képviselő-testület 2015. június 4-i ülésén határozott a pályázati kiírás tartalmáról.
A magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább
háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.
A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő
a) hatvan napon belül, vagy
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,
dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.
A benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel.
Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott,
személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg
kell semmisíteni és személyes adatait törölni kell.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.)
Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 6/A. § (1) bekezdése alapján a közművelődési intézményben az intézmény vezetésére
irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,
b) (A 6/A. § (1) bekezdés b) pontját a 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte),
c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő
feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez.
A Kormányrendelet 6/G § (1) bekezdése alapján közművelődési intézmény, múzeum vagy könyvtár vezetésével megbízott magasabb
vezetőnek – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet
szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia
a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.
A Kormányrendelet 7. § (10) bekezdése alapján a pályázatokat a benyújtási határidőt követően 30 napon belül kell elbírálni. Amennyiben
a pályázat eredménytelen, a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni.
A jogszabályok értelmében a pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain
kívül más személlyel. A bíráló bizottság üléséről készült jegyzőkönyvre (hangfelvételre) a szolgálati titok védelmére vonatkozó előírások
az irányadóak.
A pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidőn belül két pályázat érkezett be, melyet Vándor Dóra és Hartl Mónika nyújtott be
2014. június 3-án.
A pályázók által készített vezetői program az előterjesztés mellékletét képezi.
A szakmai bizottság 2015. augusztus 27-én hallgatta meg a pályázókat.

A kinevezéssel kapcsolatos testületi döntés minden esetben megállapítja az intézményvezető havi illetményét. Tekintettel arra, hogy az
illetményre vonatkozó pontos adatok még nem álltak rendelkezésünkre, így a Képviselő-testület által elegendő a százalékos illetmény
megállapítás is.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján a képviselő-testület hatáskörébe tartozó
vezetői megbízás adásához minősített többség szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói
(magasabb vezető) munkakör betöltésére érkezett pályázatokat és – a Szakmai Bizottság értékelése alapján - úgy döntött, hogy az
intézmény vezetésével …………… bízza meg 2015. szeptember 01. napjától– 2020. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra.
Havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
Garantált alapilletmény Alapilletményét a közalkalmazottak jogállása szerinti 1. számú melléklet 100 %-ában határozza meg
Magasabb vezetői pótlék: 100-500 %,
Idegennyelv-tudási pótlék: szlovák és német nyelv esetén államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megléte esetén a jogszabályban
határozottak alapján a pótlékalap 50-100 %-a nyelvenként.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről ……….t tájékoztassa és gondoskodjon a kinevezési okmány elkészítéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2015. augusztus 26.
Peller Márton
polgármester

