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Tárgy: Békési András a Konyári Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert
Falumúzeum igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatának elbírálása

Tisztelt Képviselõ-testület!

Konyár Község Önkormányzata 2016. december 19. napján pályázatot hirdetett a Konyári
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum igazgatói álláshelyének
betöltésére. A pályázati felhívásra kettõ pályázó adta be a pályázatát. Békési András a jelenlegi
megbízott igazgató nyílt ülés keretében kérte pályázatának elbírálását.

A kulturális intézmények vezetõinek megbízását a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXIII. Törvény (a továbbiakban: Kjt.), illetve a mûvészeti, a közmûvelõdési
és a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes
kérdések rendezésére vonatkozó, a Kjt. végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a
(a továbbiakban: Vhr.) szabályozza.

A fentiek alapján az igazgató bére a következõkbõl tevõdik össze:

- garantált illetmény, a Kjt. 66. § (1) bekezdése alapján a fizetési osztályok elsõ fizetési
fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvõ számú fizetési
fokozatokhoz tartozó – az elsõ fizetési fokozat garantált illetményére épülõ – legkisebb
szorzószámokat az éves költségvetési törvény állapítja meg,

- a Kjt. 66 §. (2) bekezdése amennyiben a közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához a
besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a
kinevezésében feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre vagy azzal
jogszabályban egyenértékûnek elismert képesítésre is szükség van, és azzal a
közalkalmazott rendelkezik, az (1) bekezdés szerint járó garantált illetménye kettõ vagy több
további szakképesítés esetén legalább 8%-kal növekszi.

- területi pótlék, Vhr. 20. §. (5) bekezdése alapján területi pótlék jár annak a közgyûjteményi
és közmûvelõdési intézményben szakmai munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak,
aki olyan községben dolgozik, amelyik szerepel a gazdasági-társadalmi szempontból
elmaradott települések jegyzékében. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 35%-a,

- vezetõi pótlék, Vhr. 3. számú melléklete alapján a minimális mértéke a Községi könyvtár,
közmûvelõdési intézmény igazgatójának a pótlékalap 200 %, maximális értéke 500%.

A pótlékalapot a költségvetési törvény határozza meg, amely 2017. évben 20.000 Ft.
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Határozati javaslat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. Törvény 9. §. (4)
bekezdésében biztosított jogkörében, a 150/1922. (XI.20.) számú Korm.
rendelet 7. §-ában foglaltak alapján Békési András (szül: Derecske, 1964.
08.29., an: Csekõ Róza) 4132 Tépe, Fõ u. 19/a. szám alatti lakost bízza
meg a Konyári Mûvelõdési- és Ifjúsági Ház, Könyvtár Kurucz Albert
Falumúzeum magasabb vezetõi feladatok ellátásával, 2017. március 1-tõl
2022. február 28-ig, 5 éves idõtartamra.

A Képviselõ-testület Békési András igazgató havi illetményét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 66. § (1)
bekezdése alapján iskolai végzettsége és közalkalmazotti jogviszonya
figyelembevételével 2017. március 1-tõl az alábbiak szerint állapítja
meg:
- az éves költségvetési törvény szerint garantált illetménye: 181.475 Ft,
- a Kjt. 66 §. (2)-(3) bekezdése alapján: 14.518 Ft,
- területi pótlék 7.000 Ft,
- vezetõi pótlék (a pótékalap: 257 %) 51.400 Ft,
összesen: 254.400 Ft

Heti munkaidejét 40 órában határozza meg.

A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy Békési András
határozott idõre szóló magasabb vezetõi megbízásáról a Magyar
Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságát értesítse.
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