15/2015. sz. jegyzőkönyv
Készült: az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely
2015. szeptember 16-án 15 óra 00 perckor kezdődött.
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Fodor Ákos,
Kurucz Attiláné, Ráki István, Szabó László képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők
száma 6 fő) Marcsikné Orosz Emese jegyző
Az ülésre meghívót kapott: Meghívottként jelen vannak: Érdeklődőként jelen van: 1 fő, Szabó Zsuzsanna pályázó
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés 6 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.
Szilágyi László polgármester: Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
mellé vegyék fel az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását, azzal, hogy az újonnan felvett napirendi pontot elsőként
tárgyalja a testület.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
119/2015. (IX.16.) Kt. határozata a napirend
kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy felveszi a napirendi pontok közé, valamint
első napirendi pontként tárgyalja:
- az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy fogadják el az ülés napirendjét a fenti
módosításokkal.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
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A testület 6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: polgármester
2./ Közművelődési intézményvezető álláspályázat elbírálása
Előadó: polgármester
1./ Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: Az intézményvezető távollétének, akadályoztatásának
esetére vonatkozóan a Közösségi Ház Szervezeti és Működési Szabályzata nem tartalmazott
előírást, így indítványozzák az SZMSZ V. fejezet 2. pontja a helyettesítés rendjére tekintettel
az alábbiakkal egészüljön ki: „Az intézményvezető távolléte, akadályoztatása esetén a
helyettesítését a felsőfokú végzettséggel rendelkező könyvtáros látja el.”
A könyvtáros kolléganővel történt egyeztetésből kiderül, hogy ő másképp gondolja a
Közösségi Ház működését.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy a Közösségi Ház Szervezeti és Működési
Szabályzata V. fejezet 2. pontja a helyettesítés rendjére tekintettel az alábbiakkal egészüljön
ki: „Az intézményvezető távolléte, akadályoztatása esetén a helyettesítését a felsőfokú
végzettséggel rendelkező könyvtáros látja el.” Ezen kiegészítéssel egyidejűleg a könyvtárosra
vonatkozó munkaköri leírás módosul.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
120/2015. (IX.16.) Kt. határozata az Alsózsolcai
Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az Alsózsolcai Közösségi Ház és
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat V. fejezet 2.
pontja a helyettesítés rendjére tekintettel az alábbiakkal
egészül ki: „Az intézményvezető távolléte, akadályoztatása
esetén a helyettesítését a felsőfokú végzettséggel rendelkező
könyvtáros látja el.”
Ezen kiegészítéssel egyidejűleg módosul a könyvtáros
munkaköri leírása.
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Az egységes Szervezeti és Működési Szabályzatot a
jegyzőkönyv 3/a. számú melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Közművelődési intézményvezető álláspályázat elbírálása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Ezt a napirendi pontot zárt ülés keretében kellene tárgyalni,
de mivel mindkét pályázó hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyalásához, ezért nem kerül sor
zárt ülésre.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete a 101/2015. (VII.29.) Kt. határozatával döntött a
megüresedett közművelődési intézményvezető pályázat meghirdetéséről. A pályázat
benyújtási határideje 2015. szeptember 2. volt. Ezen időpontig két pályázat érkezett. A
pályázatokat a szakértő tagokból álló Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság véleményezte.
Szabó László képviselő-testületi tag: Ismertette az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság
által kialakított véleményt a közművelődési intézményvezetői pályázattal kapcsolatban. Szabó
Zsuzsanna pályázatát nem támogatták, mivel nem rendelkezik a pályázati kiírásban, illetve a
jogszabályban meghatározott képesítési feltételekkel. Sólyom Sándor pályázó iskolai
végzettsége, illetve tapasztalat alapján megfelel a pályázati feltételeknek, de a fizikai távolság
miatt nem javasolják a pályázat támogatását, mivel a pályázó Sajószentpéterről járna
dolgozni.
Az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság írásbeli véleményét a jegyzőkönyv 4/a. számú
melléklete tartalmazza.
Ráki István képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, a Szociális és
Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság együttes ülésen
tárgyalta a pályázatokat. A szabályok adottak voltak, a törvényességnek meg kell felelni,
Szabó Zsuzsanna pályázatát az iskolai végzettségének hiánya miatt nem támogatták, Sólyom
Sándor pályázatának a szakmai részével nincs gond, de a távolság miatt nem javasolják, mert
ennek a munkakörnek a betöltéséhez mindenképpen helyben lakó, vagy legalábbis a közelben
lakó személy kell. Érvényesnek, de eredménytelennek javasolják nyilvánítani a pályázatot.
Szabó Zsuzsanna pályázó: Tudomásul veszi a bizottságok véleményét.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: Érdeklődik, hogy a pályázó figyelmesen olvasta-e a
pályázati kiírást, amely egyértelműen tartalmazta a munkakör betöltéséhez szükséges
végzettségeket. A becsatolt okiratokból nem állapítható meg, hogy az egyetemi szintű
végzettség mellett rendelkezik egyéb közművelődési végzettséggel is. A 152/1992. (XI. 20.)
Kormányrendelet alapján, alapító okirata szerint több kulturális intézményi funkciót ellátó
költségvetési szerv vezetésére megbízást az a közalkalmazott is kaphat, aki legalább az egyik
kulturális intézménytípus intézményvezetővel szemben támasztott követelményeinek
megfelel, feltéve, hogy a kulturális intézményi funkciókat ellátó szervezeti egységeket az
adott alapfeladatra vonatkozó felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező
szakember irányítja.
A pályázó a kiírásban szereplő iskolai végzettséggel nem rendelkezik.
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Szilágyi László polgármester: A bizottságok véleménye alapján javasolta, hogy a
közművelődési intézményvezető pályázatot nyilvánítsák érvényesnek, de eredménytelennek.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
121/2015. (IX.16.) Kt. határozata a közművelődési
intézményvezető pályázatról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy nem támogatja sem Szabó Zsuzsanna, sem
Sólyom Sándor közművelődési intézményvezető pályázatát,
a közművelődési intézményvezető pályázatot érvényesnek,
de eredménytelennek nyilvánítja
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Ezt követően meg fognak valakit bízni a szervezési és egyéb
feladatok ellátásával, az új pályázat kiírására a jogszabály 90 napot ad, de javasolja, hogy
döntsenek az új pályázat kiírásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2015. (IX.16.) Kt. határozata a közművelődési
intézményvezető pályázat kiírásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy újra meghirdeti a közművelődési
intézményvezetői pályázatot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 15 óra 20
perckor bezárta.
Kmf.
Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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