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Tisztelt Képviselı-testület! 
A mővelıdési ház intézményvezetıjének közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjazás miatt, 
2011. december 19-i hatállyal megszőnik. Ez  tette indokolta a Mővelıdési Ház vezetıi 
állásra pályázat kiírását, melyrıl a képviselı-testület 229/2011. (IX.13.) számú határozatában 
döntött. A pályázati felhívás a település honlapján és a KSZK honlapon megjelent. 
A benyújtási határidő alatt 1 pályázat érkezett, Jobbágy Ilona részéről. 
 
A becsatolt pályázat és mellékletei megfelelnek a kiírásnak: szakmai önéletrajz, vezetői 
program, elképzelések, iskolai végzettség igazolás, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozatok. 
A komplett pályázati  anyagot csatoljuk  az előterjesztéshez. 
A képviselő-testület és ennek megfelelően a bizottság is az ÖTV. és SZMSZ értelmében 
titkos szavazást tarthat a hatáskörébe tartozó kinevezés, vezetői megbízás kapcsán. 
Véleményem szerint nincs szükség titkos szavazásra, de a döntés az Önöké. 
 
A pályázó lokálpatrió, szakmai rátermettségét az elmúlt években, évtizedekben 
megítélésem szerint mindenki előtt bizonyította. 
Megbízásával úgy gondolom, hogy egy színes, lelkes, sokoldalú és a helyi 
hagyományokat, értékrendelet maximálisan szem előtt tartó vezetési irány  valósul majd 
meg. 
 
Kérem a T.  Bizottságot, valamint a Képviselı-testületet a pályázat véleményezésére. 
 

Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselı-testülete  a Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a mővelıdési ház 
intézményvezetıi állására benyújtott  pályázatot, melyet a Kjt. és a  végrehajtására 
kiadott  150/1992.(XI.31.) Korm. rendelet elıírása alapján elbírált. 
 
Benyújtott pályázata alapján a  Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár  intézmény 
vezetıjének Jobbágy Ilona 2351 Alsónémedi, Szabadság tér 10. szám alatti lakost bízza 
meg. 
Vezetıi megbízás határozott idejő: 2011. december 20-tól kezdıdıen 5 évre  szól. 
Illetmény megállapítása a Kjt. alapján: 
Alapilletmény            192.300 Ft 
Vezetıi pótlék             40.000  Ft 
Összesen:                   232.300 Ft 
 
A testület kéri a polgármestert, hogy a vezetıi megbízással kapcsolatos feladatokról 
gondoskodjék. 
Határid ı. 2011. december 19. 
Felelıs: polgármester 
 
Alsónémedi, 2011. november 16. 

Vincze József  
         Polgármester 
 
Az elıterjesztés törvényes! 
 
      Dr. Percze Tünde  
                jegyzı 



 


