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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án
megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Veres Istvánné alpolgármester
Csontos Sándor
Kiss Józsefné
Koszorus Sándor
Köles Zoltán
Rácz Zoltán

Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképest, azt megnyitja.
Az ülés összehívására telefonon keresztül került sor, tekintettel a napirendi pontokban történő
mihamarabbi döntéshozatalra.
Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár vezetői állás betöltésére pályázat kiírására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ vezetői állás betöltésére
pályázat kiírására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra egyhangúlag elfogadják.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői Koszorus Sándor és Rácz Zoltán
képviselők legyenek.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták.
1. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár vezetői állás betöltésére pályázat kiírására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A könyvtár vezetőjét 2010-ben 5 éves időtartamra nevezte ki a képviselő-testület, így
megbízatása február 28.-án lejár. Jogszabály szerint a képviselő-testületnek pályázatot kell
kiírnia, melyet a közigállás portálon 30 napig közzé kell tenni. A beérkezett pályázatokat a
Szociális Bizottság véleményezi, a döntést a képviselő-testület hozza meg.
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Az elhangzottak után a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
1/2015. (I.8.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki könyvtár vezetői állás
betöltésére.
Az állás betölthető a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A.§.-a,
valamint a törvény végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján.
A betöltendő vezetői megbízatás határozott idejű 5 éves időtartamra szól.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízatással járó lényeges feladatok:
- intézményvezetés,
- könyvtári feladatok ellátása,
- munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése,
- felelősség az éves költségvetés tervezéséért, betartásáért,
- pályázatok elkészítése, benyújtása.
A vezetői megbízatás feltételei:
- felsőfokú főiskolai könyvtárosi végzettség,
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet
A pályázat tartalmazza:
- szakmai önéletrajzot,
- oklevelek hiteles másolatát,
- a vezetői elképzelést, fejlesztésre vonatkozó programot,
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- arról szóló nyilatkozatot, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a képviselő-testület megismerheti, annak
elbírálására nyílt, vagy zárt ülésen kerüljön sor.
Az illetmény megállapítására a Kjt., valamint a 150 /1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerint
történik.
A pályázatot Dr. Nagy János polgármesternek címezve (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.)
zárt borítékban, két példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: A közszolgálati állásportál internetes oldalán történő
közzétételtől számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati határidő lejártát követő első képviselőtestületi ülés (2015. február 28-ig)
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információkat a 06-52/206-001
telefonszámon, vagy az onkormanyzat@nyiracsad.hu e-mail címen lehet kérni.
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Felhatalmazza a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a pályázati
kiírást a közszolgálati állásportálon történő internetes közzétételéről gondoskodjon.
A pályázat elbírálásának módja: a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek
megfelelő pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A képviselő-testület a
Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének figyelembe vételével dönt.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ vezetői állás betöltésére
pályázat kiírására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ vezetőjét szintén 2010-ben nevezték ki 5
éves időtartamra, megbízatása február 28.-án lejár. Ezért az intézményvezetői állás pályázatot
az előző napirendi pontnál ismertetettek szerint ki kell írni.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
2/2015. (I.8.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki közművelődési és
turisztikai központ vezetői állás betöltésére.
Az állás betölthető a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A.§.-a,
valamint a törvény végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján.
A betöltendő vezetői megbízatás határozott idejű 5 éves időtartamra szól.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízatással járó lényeges feladatok:
- intézményvezetés,
- közművelődési és kulturális feladatok ellátása,
- munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése,
- felelősség az éves költségvetés tervezéséért, betartásáért,
- pályázatok elkészítése, benyújtása.
A vezetői megbízatás feltételei:
- felsőfokú főiskolai közművelődési végzettség,
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet
A pályázatnál előnyt jelent:
- idegen nyelv ismerete
- idegenforgalmi végzettség
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A pályázat tartalmazza:
- szakmai önéletrajzot,
- oklevelek hiteles másolatát,
- a vezetői elképzelést, fejlesztésre vonatkozó programot,
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- arról szóló nyilatkozatot, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a képviselő-testület megismerheti, annak
elbírálására nyílt, vagy zárt ülésen kerüljön sor.
Az illetmény megállapítására a Kjt., valamint a 150 /1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerint
történik.
A pályázatot Dr. Nagy János polgármesternek címezve (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.)
zárt borítékban, két példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: A közszolgálati állásportál internetes oldalán történő
közzétételtől számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati határidő lejártát követő első képviselőtestületi ülés (2015. február 28-ig)
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információkat a 06-52/206-001
telefonszámon, vagy az onkormanyzat@nyiracsad.hu e-mail címen lehet kérni.
Felhatalmazza a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a pályázati
kiírás a közszolgálati állásportálon történő internetes közzétételéről gondoskodjon.
A pályázat elbírálásának módja: a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek
megfelelő pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A képviselő-testület a
Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének figyelembe vételével dönt.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszönti az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
Dr. Nagy János
polgármester
Koszorus Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagyné Jobbágy Piroska
jegyző
Rácz Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő
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