Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2015. február 5-én, 15.00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

15/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
16/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
Könyvtáros és művelődésszervező állásra
pályázat kiírása

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5-én, 15.00
órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Halasi Anita polgármester,
Maczó Sándor alpolgármester,
Kun-Halasi Katalin,
Sári István és
Toldi Miklós képviselők.
Meghívott vendégként jelen van: dr. Pap Anikó jegyző.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Halasi Anita polgármester köszönti a jelenlévőket. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 6 fő
képviselő közül 4 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. A polgámester ismerteti a
rendkívüli ülés napirendi pontjait:
Napirend:
1./ Könyvtáros – művelődésszervező állásra pályázat kiírása
2./ Egyebek
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az
alábbi határozatot hozta:
15/2015.(II.5.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.

1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Könyvtáros – művelődésszervező állásra pályázat kiírása.
Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a könyvtáros-művelődésszervezőnk áthelyezési kérelmet nyújtott be, másik munkahelyen szeretne dolgozni.
Azért volt szükség a rendkívüli ülés összehívására, mert a munkavállaló 2015. február
16-án már az új munkahelyén kezd, és rengeteg feladatunk van a rendezvényekkel
kapcsolatban. Nem beszélve a könyvtárról, ahol az a helyzet, hogy a könyvtárosművelődésszervező betegsége miatt idén még szinte alig volt nyitva a könyvtár. A
kialakult helyzetre gyors megoldást kell találni.
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a kinevezési jogkör gyakorlója ebben az esetben a képviselőtestület. Közalkalmazotti állásról és munkakörről van szó, a pályázati kiírás tervezetét
mindenkinek átküldte. Kéri a képviselőket, hogy véleményüket, javaslataikat mondják el.
Kun-Halasi Katalin képviselő javasolja, a pályázati felhívásban szerepeljen az, hogy a pályázó
egy rendezvénytervet és egy költségvetést is nyújtson be, például egy egynapos falunapról. Így a
testület is tájékozódhat a pályázó szakmai felkészültségéről és kreativitásáról. Szeretné, ha az új
könyvtáros és művelődésszervező konferálna is a rendezvényeken, ne kelljen mást felkérni, vagy
megbízni.
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Sári István képviselő jó ötletnek tartja az elhangzottakat. Fontosnak tartja, hogy legyen a
pályázónak jogosítványa, rátermett és önálló legyen.
Toldi Miklós képviselő támogatja azt a javaslatot, hogy egy komplett tervet adjon le a pályázó.
Halasi Anita polgármester hozzáteszi, beszélt a Pest Megyei Könyvtár szakembereivel, mivel a
közöttünk lévő megállapodás alapján kötelezettségünk minden személyi változásról tájékoztatást
adni. Felmerült a kérdés, mi van abban az esetben, ha nem találunk könyvtáros szakképzettségű
munkavállalót. A tájékoztatás szerint hozzájárulnak, hogy olyan embert alkalmazzunk, aki
vállalja a képesítés megszerzését. Addig a kialakult helyzetet átmeneti időszaknak tekintjük. Az
Országos Széchenyi Könyvtár is szokott szakirányú képzéseket indítani, 160.000 Ft a képzés
díja. A munkakör betöltéséhez a középfokú végzettség megfelelő. Kinek mi az álláspontja erről?
Sári István képviselő elfogadhatónak tartja az elhangzottakat. Tanulmányi szerződés megkötése
mellett az önkormányzat vállalhatná a szakképzés díját.
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, hogy ez természetesen megoldható, ha képviselő-testület így
gondolja. A pályázati felhívásban kiegészítésként belekerül, hogy nyilatkoznia kell a pályázónak,
ha nincs meg a munkakörhöz szükséges szakképzettsége, akkor azt 2 éven belül megszerzi. A
továbbiak majd tárgyalás alapját fogják képezni. Az állást 2015. március 2-ától lehet betölteni, a
határidők nagyon szűkösek lesznek a pályázati kiírásban. A 2015. február 26-i képviselő-testületi
ülésen döntés születhet az új könyvtáros-művelődésszervező személyéről.
Halasi Anita polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több
kérdés, hozzászólás, szavazásra teszi fel a munkakör betöltésére a pályázat kiírását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az
alábbi határozatot hozta:
16/2015.(II.5.) sz. képviselő-testületi határozat
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a melléklet szerinti tartalommal pályázati kiírást tesz közzé könyvtáros
és művelődésszervező munkakör betöltésére.
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal Közigazgatási Állásportálján tegye közzé. Ezen kívül kerüljön
meghirdetésre a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a település
hivatalos facebook oldalán.
Határidő: 2015. február 6.
Felelős: jegyző.

Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést
15.30 órakor bezárta.
Kmf.

dr. Pap Anikó
jegyző

Halasi Anita
polgármester
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