
ELŐTERJESZTÉS 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2018. június 27-én tartandó ülésére 
 

a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetőjének megbízására 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2018. (III. 14.) 
határozatával írta ki a pályázatot a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 
intézményvezetői munkakör betöltésére. A pályázati felhívás megjelent a kozigallas.hu 
honlapon, illetve az önkormányzat hivatalos honlapján. A megadott benyújtási 
határidőig, azaz 2018. április 30-ig egy pályázat érkezett be, a jelenlegi vezető, 
Czékmási Csilla pályázata. A pályázó valamennyi szükséges dokumentumot csatolta, 
így a pályázata érvényesnek minősült. 
 
A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltaknak megfelelően a képviselő-
testület az 50/2018. (V. 30.) határozatával létrehozott egy szakértői bizottságot, amely 
a beérkezett pályázat előzetes véleményezését végezte el. A szakértői bizottság 2018. 
június 12-én tartotta meg az ülését, melynek során kialakította a beérkezett pályázattal 
kapcsolatos szakmai véleményét. A szakmai véleményt az előterjesztés melléklete 
tartalmazza. 
 
Tekintettel arra, hogy a szakértői bizottság egyhangúlag alkalmasnak találta Czékmási 
Csilla pályázót a vezetői álláshely betöltésére javaslom a képviselő-testületnek, hogy 
Czékmási Csillát bízza meg a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői 
feladatainak ellátásával. 
 
 
Szajol, 2018. június 14. 
 
 
 
                      Szöllősi József     Dr. Bartók László 
                       polgármester      jegyző 
 



Határozati javaslat 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2018. (VI. 27.) határozata 
 

a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetőjének megbízása 
 

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, munkáltatói jogkörében 
eljárva a következő döntést hozta meg. 
 
A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői, igazgatói, magasabb vezetői 
munkakör betöltésére vonatkozó pályázatát eredményesnek nyilvánítja. 
 
Czékmási Csillát (született: Szolnok, 1970. 08. 18., anyja neve: Gebhart Mária) Szajol, 
József A. út 2. szám alatti lakost, mint közalkalmazottat a Szajoli Közösségi Ház és 
Könyvtár intézmény igazgatói feladatainak ellátásával, 
 

2018. július 01-től 2023. június 30-ig határozott időre 
 

megbízza. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) alapján 
havi illetményét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Kjt. szerinti J11 alapbesorolása 258.000.-Ft. 
Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezetői pótlék  
 a pótlékalap (20.000.-Ft) kettőszáz %-a 40.000.-Ft. 
Kulturális illetménypótlék 
 a pótlékalap (20.000.-Ft) egyszázkilencvennégy %-a 38.800.-Ft. 
Illetménye összesen 336.800.-Ft. 
azaz Háromszázharminchatezer-nyolcszáz forint. 

 
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
Értesülnek:   1.) Czékmási Csilla Szajol, József A. út 2. 

2.) Képviselő-testület tagjai Helyben 
  3.) Dr. Bartók László jegyző 
  4.) Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 
  5.) Irattár 
 
 
Szajol, 2018. június 14. 
 
 
 
                      Szöllősi József     Dr. Bartók László 
                       polgármester      jegyző 


