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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. október 29-ei
rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán, Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Nagy
József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné
dr. jegyző, Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető

Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy 8 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy József képviselőt jelöli ki.

Tatár László polgármester javaslatára a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek az
alábbi pótnapirend felvételével:

2.) napirend: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás meghirdetése

Tatár László polgármester a napirendek sorrendjének megváltoztatását javasolja, elsőként a
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás meghirdetéséről, második napirendként pedig a
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának
Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozataláról szóló előterjesztést tárgyalja
a testület.

A módosító javaslatot 8 igen szavazattal a képviselők elfogadják.

Napirend előtti hozzászólás nem volt.

2.) napirend: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás meghirdetéséről
Előadó: Tatár László polgármester

Papp Róbert: A határozat módosításaként javasolja, hogy a 3.) pontot egészítsék ki e.)
ponttal, amely tartalmazza, hogy előnyt élvez az a pályázó, aki fegyverneki lakóhellyel
rendelkezik. Nem feltétele a pályázat beadásának, hanem előnyt élvez az, aki fegyverneki
lakos.

Buzás Istvánné dr. jegyző: A 2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény rendelkezéseit figyelembe kell venni. A
testület a pályázatok elbírálásakor szabadon dönthet, figyelembe veheti a pályázók lakóhelyét.

Papp Róbert: Módosító indítványát továbbra is fenntartja.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők a módosító indítványt 1 igen
szavazattal 7 nem ellenében nem támogatják és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:

145/2012.(X.29.) sz. önkormányzati határozat:

Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás meghirdetésére.
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 20/A §. (3) bekezdése, 20/B §. (1)-(3) bekezdései, továbbá a 23. §. (1) bekezdése
alapján, valamint a Kjt. végrehajtására kiadott 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A §. (1)
bekezdés, 6/B §. (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki a Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatói feladatainak ellátására az alábbiak szerint:

1.) A munkáltató és a betöltendő munkakör vezetői beosztás megnevezése:
Művelődési Ház és Könyvtár igazgató.

2.) A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok
megnevezése:

- az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmény vezetésével kapcsolatos
feladatok ellátása,

- munkáltatói jogkör gyakorlása,
- közművelődési és könyvtári tevékenység irányítása,
- pályázatok benyújtása,
- községi rendezvények szervezése, lebonyolítása.

3.) A pályázat elnyerésének feltételei:

a.) iskolai végzettség: felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség,
b.) a kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés

finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált
vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismeretek is nyújtó
közművelődési intézményvezetői tanfolyam eredményes elvégzése,

c.) legalább 5 éves szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési végzettségnek és
szakképzettségnek megfelelő területen,

d.) könyvtári egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel vagy nem szakirányú
egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával vagy
főiskolai könyvtárosi képzettség és 5 éves könyvtárban szerzett szakmai
gyakorlat, 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi szakképzettség esetén: 10
éves szakmai gyakorlat.

4.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
- a kulturális szakember képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés

finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.)NKÖM rendelet szerinti tanfolyam
eredményes elvégzését igazoló okirat másolatot,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

5.) A pályázat benyújtásának feltételei és elbírálásának határideje:

a.) A pályázatot Fegyvernek Nagyközség Polgármesterének kell címezni és egy
példányban kell benyújtani. A benyújtás határideje: 2012. december 06.

b.) A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtását követő testületi ülés, legkésőbb 2012. december 31-ig.

c.) Az intézményvezetői állás betöltésének ideje: 2013. január 1. – 2018. december
31-ig.
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d.) A pályázó a pályázat elnyerése esetén határozatlan idejű közalkalmazotti
megbízotti kinevezést kap művelődés-szervező munkakörre.

e.) A pályázathoz csatolni kell az intézmény vezetésére vonatkozó programot.
f.) A pályázónak nyilatkoznia kell a pályázatában arról, hogy a pályázati

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Erről értesül:
1.) Művelődési Ház és Könyvtár
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai

Tatár László polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Szolnok Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala felhívta a figyelmet arra, hogy mivel az előterjesztés az önkormányzat
vagyonával való rendelkezést tartalmaz és a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene, zárt
ülésen javasolja tárgyalni. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 12. § (4) bekezdés b./ pontja alapján zárt ülést rendelhet el a testület.

A képviselők a zárt ülés elrendelését 8 igen szavazattal az alábbi határozat szerint elfogadják:

146/2012.(X.29.) sz. önkormányzati határozat:

Zárt ülés elrendelése

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja
alapján zárt ülést rendel el.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

A testület zárt ülésen folytatja munkáját.

Kmft.

(: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :)
Polgármester jegyző

(: Nagy József :)
Jkv. hitelesítő


