Kivonat
a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 31. napján megtartott
rendkívüli ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.

84/2017.(VII.31.) Kt.
Határozat
Óvoda vezetőjének megbízásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
LXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdésében és a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, fenntartói jogkörében eljárva a következő döntést hozta meg.
A Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda Egységes óvoda bölcsőde vezetői, magasabb vezetői munkakör
betöltésére vonatkozó pályázatát eredményesnek nyilvánítja.
Kozák Ferencné (született: Nagy Judit, Szolnok, 1957. 04. 11., anyja neve: Gál Julianna) 5083 Kengyel,
Hunyadi út 16 szám alatti lakost, mint közalkalmazottat, a Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda
Egységes óvoda bölcsőde köznevelési intézmény vezetői feladatainak ellátásával,
2017. augusztus 1-től 2022. július 31-ig határozott időre
megbízza.
A Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda Egységes óvoda bölcsőde vezetői, magasabb vezetői illetményét,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a 326/2013. (VIII. 30.)
Kormányrendelet alapján az alábbiak szerint határozza meg:
Nkt. szerinti alapbesorolása Pedagógus II.
Magasabb vezetői illetmény pótlék (az illetményalap 40 %-a)
Illetménye összesen
azaz Négyszázötvenegyezer-hatszáznegyvenkilenc forint.

363.091.-Ft
88.558.-Ft
451.649.-Ft

Határidő: 2017. augusztus1.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Értesülnek:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Kozák Ferencné 5083 Kengyel, Hunyadi út 16
Képviselő-testület tagjai Helyben
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Kengyeli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
Irattár

K.m.f.

Nagy Szilárd sk.
polgármester

Dr. Bartók László sk.
helyettesítő jegyző

A kivonat hiteles:
Kengyel, 2017. július 31.
Kozákné Mikus Anikó
jkv. vezető

Kivonat
a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 31.
napján megtartott rendkívüli ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.

85/2017.(VII.31.) Kt.
Határozat

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázata
1. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január-i hatállyal kiírja
a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állásának betöltésére szóló
pályázatot. A pályázat az 1 számú melléklet szerint kerül meghirdetésre.
Határidő: 2017. augusztus 31
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
2. Az önkormányzat 2017. augusztus 1-től -2017. december 31-ig a József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával megbízza az
intézmény jelenlegi igazgatóját Németh Lajos 5083 Kengyel, Petőfi út 1/a szám
alatti lakost.
Határidő: 2017. augusztus 1
Felelős: Nagy Szilárd polgármester,
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr Bartók László helyettes jegyző
Németh Lajos intézmény vezető
Irattár

K.m.f.

Nagy Szilárd sk.
polgármester

Dr. Bartók László sk.
helyettesítő jegyző

A kivonat hiteles:
Kengyel, 2017. július 31.
Kozákné Mikus Anikó
jkv. vezető

1. sz. melléklet a 85/2017.(VII.31.) Kt. határozathoz
Kengyel község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet a József Attila Művelődési Ház
és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Munkakör megnevezése: Közművelődési szakember I., II.; vagy főkönyvtáros, könyvtáros,
informatikus könyvtáros
A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre,
2018. január 01-től – 2022. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Kengyel, Kossuth Lajos út 98.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete,
szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint 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.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Felsőfokú szakirányú végzettség és legalább segéd könyvtárosi végzettség és
szakképzettség 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.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontja, vagy a 6/B. § (1) bekezdés a) pontja
szerint.
- A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) c) pontjában előírt felsőfokú közművelődési
végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves
szakmai gyakorlat; vagy a 6/B. § (1) c) pontjában a felsőfokú szakirányú végzettségének és
szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban
legalább öt éves gyakorlat.

- A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz, a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei
napra pontos adataival.
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
- a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések
és az intézmény vezetésére vonatkozó program,
- 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.) Korm.
rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését igazoló okirat, annak hiányában
nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi,
- szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdése alapján, a büntetlen
előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők
részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez,
- a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget
vállalja,
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselőtestület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30
A pályázattal kapcsolatosan további információt Nagy Szilárd polgármester nyújt, a
56/583400 -as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Kengyel Község Önkormányzata Polgármesteréhez történő
megküldésével (5083 Kengyel, Szabadság út 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni az „
Igazgatói pályázat” szöveget.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

