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Horváth Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendre.
Kérdés észrevétel nem volt.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
106/2017.(VI.21.) határozata
A képviselő-testület 2017. június 21.-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2017. június 21.-i ülésének napirendjét a meghívó szerinti
javaslattal egyezően hagyja jóvá
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont tárgyalása:
A Községi Könyvtár Seregélyes alapító okiratának módosításáról és egységes
szerkezetben történő megállapításáról
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A bizottságok is megtárgyalták. Kérném a bizottságok véleményét.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Karkóné Lukácsy Marianna

képviselő

Az Ügyrendi, Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
107/2017.(VI.21.) határozata
A Községi Könyvtár Seregélyes alapító okiratának módosításáról és egységes
szerkezetben történő megállapításáról
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár Seregélyes költségvetési szerv, alapító
okiratának módosítását a határozat I. része, az egységes szerkezetű alapító okiratot
a határozat II. része szerinti tartalommal jóváhagyja:

I.
Módosító okirat
A Községi Könyvtár Seregélyes, Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete által 2011. augusztus 9. napján kiadott, 77/2011. (VIII.9.) számú alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 107/2017.(VI.21.)
számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat 1. pontja – mely a módosított okiratban az 1.1. pont alatt
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:
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1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ
1.1.2. rövidített neve: SKKK
2. Az alapító okirat 2. pontja – mely a módosított okiratban a 2.1. pont alatt szerepel

– helyébe a következő rendelkezés lép:
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994.01.01.
3.

Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül.

4.

Az alapító okirat 4. pontja elhagyásra kerül.

5. Az alapító okirat 5. pontja– mely a módosított okiratban az 1.2. pont alatt szerepel

– helyébe a következő rendelkezés lép:
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 1.
1.2.2. telephelye(i):

1

telephely megnevezése
Seregélyes Könyvtár és Kulturális
Központ Tájház telephelye

telephely címe
8111 Seregélyes, Fő utca 153.

6. Az alapító okirat a következő 2.2. ponttal egészül ki:

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
1

megnevezése
Művelődési Ház Seregélyes

székhelye
8111 Seregélyes, Széchenyi utca 1.

7. Az alapító okirat 8. pontja – mely a módosított okiratban a 4.2. pont alatt szerepel

– helyébe a következő rendelkezés lép:
4.2. A költségvetési
besorolása:

1

szakágazat
száma
910100

szerv

főtevékenységének

államháztartási

szakágazati

szakágazat megnevezése
Könyvtári, levéltári tevékenység

8. Az alapító okirat 9. pontja – mely a módosított okiratban a 4.4. pont alatt szerepel

– helyébe a következő rendelkezés lép:
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:

1
2
3
4
5

kormányzati
funkciószám
066020
082042
082043
082044
082052

kormányzati funkció megnevezése
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és
információközvetítő tevékenység
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

082064
082070
082091
082092
082093
082094
083030
086020
086090

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
és megóvása
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Egyéb kiadói tevékenység
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Egyéb szabadidős szolgáltatás

9. Az alapító okirat 10. pontja elhagyásra kerül.
10. Az alapító okirat 11. pontja elhagyásra kerül.
11. Az alapító okirat 12. pontja – mely a módosított okiratban a 4.1. pont alatt

szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény, 53. § és 64. §-ában meghatározott nyilvános könyvtári ellátás,
valamint a 73. § (2) bekezdésében meghatározott közművelődés feltételeinek
biztosítása, helyi közművelődési tevékenység támogatása, helyi történeti és
kulturális értékeket megjelenítő gyűjteményt bemutató tájház működtetése.
12. Az alapító okirat a következő 4.3. ponttal egészül ki:

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A működési területén biztosítja a helyi
közművelődési tevékenységet s szolgáltatást, tájház üzemeltetését, a nyilvános
könyvtári szolgáltatást, továbbá a helyi közösség és társadalmi részvétel, a
közösségfejlesztés feltételrendszerét, a település szellemi, művészeti
értékeinek, hagyományainak feltárását és megismertetését, az amatőr alkotó,
művelődő helyi közösségek tevékenységének elősegítését.
13. Az alapító okirat 13. pontja elhagyásra kerül.
14. Az alapító okirat 14. pontja elhagyásra kerül.
15. Az alapító okirat 16. pontjának első két bekezdése– mely a módosított okiratban

az 5.1. pont alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény
igazgatóját
nyilvános
pályázat
útján
Seregélyes
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testülete
közalkalmazotti
jogviszonyban
határozott időre bíz meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet alapján. Az egyéb munkáltatói jogkört felette Seregélyes
Nagyközség Önkormányzata Polgármestere gyakorolja.
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16. Az alapító okirat 16. pontjának utolsó bekezdése– mely a módosított okiratban az
5.2. pont alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti jogviszony

1

2

megbízási jogviszony

3

munkaviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, továbbá a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és
a
közgyűjteményi
területen
foglalkoztatott
közalkalmazottak
jogviszonyával
összefüggő
egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény

17. Az alapító okirat 17. pontja elhagyásra kerül.

Jelen módosító okiratot 2017. július 1. napjától kell alkalmazni.

II.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a
Seregélyesi Könyvtár és Művelődési Központ alapító okiratát a következők
szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ
1.1.2. rövidített neve: SKKK
1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 1.
1.2.2. telephelye(i):

1

telephely megnevezése

telephely címe

Seregélyes Könyvtár és Kulturális
Központ Tájház telephelye

8111 Seregélyes, Fő utca 153.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994.01.01.
2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
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1

megnevezése

székhelye

Művelődési Ház Seregélyes

8111 Seregélyes, Széchenyi utca 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése:
testülete

Seregélyes

Nagyközség

Önkormányzata

Képviselő-

3.1.2. székhelye: 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 5.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése:
testülete

Seregélyes

Nagyközség

Önkormányzata

Képviselő-

3.2.2. székhelye: 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 5.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény, 53. § és 64. §-ában meghatározott nyilvános könyvtári ellátás,
valamint a 73. § (2) bekezdésében meghatározott közművelődés feltételeinek
biztosítása, helyi közművelődési tevékenység támogatása, helyi történeti és
kulturális értékeket megjelenítő gyűjteményt bemutató tájház működtetése.
4.2. A

költségvetési
besorolása:

1

szerv

főtevékenységének

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

910100

Könyvtári, levéltári tevékenység

államháztartási

szakágazati

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A működési területén biztosítja a helyi

közművelődési tevékenységet s szolgáltatást, tájház üzemeltetését, a nyilvános
könyvtári szolgáltatást, továbbá a helyi közösség és társadalmi részvétel, a
közösségfejlesztés feltételrendszerét, a település szellemi, művészeti
értékeinek, hagyományainak feltárását és megismertetését, az amatőr alkotó,
művelődő helyi közösségek tevékenységének elősegítését.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti

megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

3

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

4

082044

Könyvtári szolgáltatások

082052

Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és
információközvetítő tevékenység

5
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7

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
és megóvása

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek

12

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

13

083030

Egyéb kiadói tevékenység

14

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

15

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

8
9
10
11

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Seregélyes Nagyközség

közigazgatási területe.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény igazgatóját

nyilvános pályázat útján Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete közalkalmazotti jogviszonyban határozott időre bízza meg a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a
közalkalmazottak
jogállásáról
szóló
1992.
évi
XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes
kérdések rendezésére kiadott 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet alapján. Az
egyéb munkáltatói jogkört felette Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Polgármestere gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, továbbá a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és
a
közgyűjteményi
területen
foglalkoztatott
közalkalmazottak
jogviszonyával
összefüggő
egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény

1

2
3
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6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2017. július 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2011. augusztus 9. napján kelt, 77/2011. (VIII.9.) önkormányzati
határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.
Megbízza a polgármestert az okiratok aláírására és a Magyar Államkincstár részére
történő megküldésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont tárgyalása:
A Művelődési Ház Seregélyes költségvetési szerv megszüntetéséről
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A bizottságok is megtárgyalták. Kérném a bizottságok véleményét.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Karkóné Lukácsy Marianna

képviselő

Az Ügyrendi, Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
108/2017.(VI.21.) határozata
A Művelődési Ház Seregélyes költségvetési szerv megszüntetéséről
A Képviselő-testület a Művelődési Ház Seregélyes költségvetési szerv megszüntető
okiratarát a következő tartalommal jóváhagyja:
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Megszüntető okirat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a
Művelődési Ház Seregélyes megszüntető okiratát a következők szerint adom ki:
1.
A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi
azonosító száma:
1.1. A megszűnő
Seregélyes

költségvetési

szerv

megnevezése:

Művelődési

Ház

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 8111 Seregélyes, Széchenyi
utca 1.
1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 639811
1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 16699403-1-07
2.

A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei:
2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2017. június 30.
2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv
2.2.1. megnevezése: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
2.2.2. székhelye: 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 5.
2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: jogutóddal történő
megszűnés
2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: A költségvetési szerv
székhelye megegyezik Seregélyes Nagyközség Önkormányzata által
fenntartott Községi Könyvtár Seregélyes intézménnyel, mely intézmények
feladatellátása közös igazgatással hatékonyabban biztosítható.
2.5. A jogutód költségvetési szerv:

1

megnevezése

székhelye

Községi Könyvtár Seregélyes

8111 Seregélyes, Széchenyi út 1.

2.6. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni
ellátásának módja:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata által fenntartott Seregélyesi
Könyvtár és Kulturális Központ intézményben.
3.

A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések
3.1. A kötelezettségvállalás rendje
3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek
köre és mértéke:
A költségvetési szerv vezetője a 2017. évi jóváhagyott
költségvetésben foglalt előirányzatok időarányos összegeinek
terhére vállalhat kötelezettséget.
3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások
határideje: 2017. június 30.
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3.2. A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei –
ideértve a vagyonkezelői jogot is - további gyakorlója: Seregélyesi
Könyvtár és Kulturális Központ
3.3. Jogutódlással és feladatátadással összefüggő egyéb intézkedések: A
megszűnő költségvetési szervnek olyan kötelezettsége nincs, mely
pályázat alapján kötött támogatási szerződésből származna. (ha ez így
van…) a megszűnő költségvetési szervnél foglalkoztatott 1 fő
közalkalmazott jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése, valamint a Munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
munkáltatói jogutódlással a Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központnál
változatlanul fennáll.
Megbízza a polgármestert az okirat aláírására és a Magyar Államkincstár részére
történő megküldésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont tárgyalása:
Pályázati kiírásról, a Seregélyesi Könyvtár és Művelődési Központ
(magasabb vezetői) beosztás ellátására

igazgatói

Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Az előterjesztés elkészült. Az ügyvédnő a jegyző úrral készítette el.
Horváth Károly

jegyző

Augusztusban kell egy rendkívüli testületit tartanunk, ahol megválasztjuk a
bizottságot, aki véleményezi a pályázatokat.
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
109/2017.(VI.21.) határozata
Pályázati kiírásról, a Seregélyesi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói
(magasabb vezetői) beosztás ellátására
A Képviselő-testület a Seregélyesi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói
(magasabb vezetői) beosztás ellátására a következő pályázatot írja ki:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
a "közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
Seregélyesi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8111 Seregélyes, Széchenyi utca. 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató feladata a Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ irányítása,
hatékony, szakszerű és törvényes működésének biztosítása, képviselete, az
intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása, az intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Seregélyesi Polgármesteri Hivatallal
való folyamatos együttműködés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Egyetem, szakirányú végzettség és szakképzettség; vagy a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.
20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 6/F. § (1) bekezdésének
érvényesülése esetén nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú
szakirányú munkaköri szakvizsga; vagy főiskolai könyvtárosi képzettség; idegen
nyelvismeret; a Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti legalább öt
éves szakmai gyakorlat 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség
esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat; kiemelkedő szakmai vagy
szakirányú tudományos munka/vagy
 Főiskola, a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott
felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség; szakképzettségének
vagy felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben
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szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat, kiemelkedő közművelődési
tevékenység, magyar nyelvtudás,
a Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében meghatározott továbbképzési
kötelezettség teljesítésének vállalása, kivéve, ha mentesül, vagy a képzést
teljesítette,
magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
büntetlen előélet, nem áll a Kjt. 20. § (2) bek. d) pontjában, (2d) bekezdésében
meghatározott büntetőeljárás, foglalkozástól eltiltás, kényszergyógykezelés
hatálya alatt,
nem áll fenn a Kjt. 20. § (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,
magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a megbízással egyidejűleg az
intézményben határozatlan időre szóló, teljes munkaidőre szólóan
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai életrajz,
 az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel 3 példányban papír alapon és egy példányban CD
lemezen PDF formátumban,
 iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
 a Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében meghatározott továbbképzési
kötelezettség teljesítésének igazolása vagy nyilatkozat, hogy a tanfolyam
elvégzését a megbízástól számított két éven belül vállalja,
 idegen nyelv ismeretének igazolása,
 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen
előéletet, és hogy nem áll fenn a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában, (2d) és
(2e) bekezdéseiben meghatározott kizáró ok,
 szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
 nyilatkozat, hogy cselekvőképes és hozzájárul a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez,
 nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők
részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,
 amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre
irányuló írásbeli nyilatkozat.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Sándor polgármester
nyújt, a 22-447-002-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak Seregélyes Nagyközség Önkormányzata címére
történő megküldésével (8111 Seregélyes, Széchenyi utca. 5.). Kérjük a borítékon
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feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1932-6/2017,
valamint a munkakör megnevezését: SKKK igazgató.
Személyesen: Horváth Sándor, Fejér megye, 8111 Seregélyes, Széchenyi utca.
5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Korm. rendeletben meghatározott szervezetek véleményezik,
melyet követően a pályázatokról Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete dönt. Közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés könyvtáros, avagy
közművelődési szakember munkakörre szól, a kinevezésben a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Seregélyes Nagyközség Önkormányzata honlapja - 2017. június 26.
 Seregélyesi Polgármesteri Hivatal (8111 Seregélyes, Széchenyi utca. 5.) - 2017.
június 26.
Megbízza a polgármestert a pályázati felhívás megjelentetésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2017. június 26.

4. Napirendi pont tárgyalása:
A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/990-1/2017 törvényességi felhívásáról
Előterjesztő: Horváth Károly – jegyző
Horváth Károly

jegyző

A régebbi rendelet felülvizsgálatáról szól, az előterjesztésben minden benne van.
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
110/2017.(VI.21.) határozata
A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/990-1/2017 törvényességi felhívásáról
A Képviselő-testület, a Fejér Megyei Kormányhivatalnak az egyes anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól és díjáról szóló 7/2012.(III.13.)
önkormányzati rendeletet tekintetében tett FE/02/990-1/2017 törvényességi
felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, ezért haladéktalanul
gondoskodik új rendelet megalkotásáról.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont tárgyalása:
A hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése
engedélyezésének
szabályairól,
az
ezzel
összefüggő
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről
Előterjesztő: Horváth Károly – jegyző
Horváth Sándor

polgármester

A bizottságok is megtárgyalták. Kérném a bizottságok véleményét.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Karkóné Lukácsy Marianna

képviselő

Az Ügyrendi, Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő rendeletet alkotta:
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017.(VI.26.) önkormányzati rendelete
A hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól, az ezzel összefüggő
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletér képezi)

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
A polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést berekesztette.
k.m.f.

Horváth Sándor
polgármester

Horváth Károly
jegyző
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