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Eszenyi Tünde közművelődés-szervező munkakör
betöltésére irányuló pályázata elfogadásáról
Szőke Ferenc Miklós közművelődés-szervező munkakör
betöltésére irányuló pályázata elutasításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 22-én szerdán
9:00 órai kezdettel Ártánd Község Polgármesteri Hivatala tanácskozótermében megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert helyi képviselők
Árgyelán Andrea
körjegyző
Kubinyiné Szilágyi Mária Önkormányzati és Szervezési Irodavezető
Madarász Anita jegyzőkönyvvezető

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés a közművelődés szervező feladat ellátására kiírt pályázat elbírálásáról

Napirend tárgyalása:
1. Előterjesztés a közművelődés szervező feladat ellátására kiírt pályázat
elbírálásáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták. Kéri a képviselőket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: A megbízási szerződéssel kapcsolatban szeretnének egy
átfogó tájékoztatást kapni.
Kubinyiné Szilágyi Mária: A megbízásos jogviszony nem a Munka Törvénykönyve vagy a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján létrejövő feladat-ellátási szerződéskötési
mód, hanem a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 484, 485, 489. §-a
tartalmazza a megbízásos jogviszonyra vonatkozó előírásokat. A pályázat kiírásakor úgy
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döntött a képviselő-testület, hogy megbízásos jogviszonyra hirdeti meg a pályázatot a
közművelődés-szervező feladat ellátására. A megbízásos jogviszony konkrét feladat
elvégzésére, jelen esetben Ártánd település közművelődési feladatainak ellátására vonatkozik.
A megbízási szerződés tartalmazza a megbízott nevét, adatait, a megbízási díj összegét, és a
feladat megnevezését. Azt, hogy hány órában, milyen napokon kell ellátni a feladatot,
valamint az egyéb részleteket a munkáltatói utasításban kell pontosan meghatározni. Nagyon
fontos, hogy a megbízottnak minden feladat ellátásáról beszámolási kötelezettsége van.
Megbízásos jogviszonyban megállapodás kérdése a megbízási díj összege, ezen kívül
semmilyen más juttatásban nem részesülhet a megbízott, nem számít jogviszonynak.
Kiss István képviselő: Erről nem tudtak.
Kubinyiné Szilágyi Mária: A pályázat így került kiírásra.
Kiss István képviselő: Véleménye szerint azért került így kiírásra, mert nem rendelkeztek
elegendő ismerettel.
Kubinyiné Szilágyi Mária: Beszéltek a részletekről, hogy milyen módon lehet meghirdetni a
pályázatot, háromféle variációt készített el, ez volt a legolcsóbb, amelyiket a képviselőtestület választotta. Ha úgy dönt a képviselő-testület, hogy ne megbízásos jogviszonyban lássa
el valaki ezt a feladatot, akkor lehet kiírni másik pályázatot, de abban az esetben a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény előírásait kell követni, és azok sokkal
szigorúbbak, mint a megbízásos jogviszony. Itt a képviselő-testület döntött arról, hogy
megpályáztatja ezt a feladatot, ha megbízásról van szó, nem is lett volna muszáj pályáztatni.
Ha közalkalmazottat foglalkoztatnak, az teljesen más kategória, a közalkalmazotti bértáblának
megfelelő besorolási bért meg kell adni minden körülmények között, és ezen kívül minden
olyan juttatást, ami egy közalkalmazottnak kötelezően adandó.
Árgyelán Andrea körjegyző: Közalkalmazott részére kötött a heti munkaidő.
Varga Róbert képviselő: A pályázók tisztában voltak-e a megbízásos jogviszonnyal, amikor
benyújtották a pályázatukat? Javasolja, hogy a megbízást próbaidőnek is lehetne tekinteni. A
pályázók ellátandó feladatokra vonatkozó elképzeléseit megismerheti-e a képviselő-testület?
Kubinyiné Szilágyi Mária önkormányzati és szervezési irodavezető: A pályázat megbízásos
jogviszonyra volt kiírva, a pályázónak kötelessége, hogy utánanézzen, ez mit takar. A
jogviszony próbaidőnek nem nevezhető, de a megbízásos jogviszonynak az is tulajdonsága,
hogy bármelyik fél bármikor felmondhatja, egyetlen kötelessége a megbízottnak, hogy
folyamatban lévő feladatot nem hagyhat félbe. Felmondás esetén a megbízott megkapja a
megbízási díj időarányos részét, és azzal megszűnhet a jogviszony. Megszüntetés esetén
dönthet újra a képviselő-testület, hogy milyen formában kívánja a feladatot ellátni. Az
előterjesztésből látható, hogy két pályázat érkezett, az egyik pályázónak nincs megfelelő
végzettsége a feladat ellátásához. A másik pályázó Eszenyi Tünde, a pályázatát ismerteti az
alábbiak szerint:
A biharkeresztesi Bocskai István Gimnáziumban érettségizett, és a Debreceni Egyetem
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karára járt művelődésszervező szakra. Ezen kívül
felhasználói szintű Windows XP, Office és Internet-használati ismerettel rendelkezik,
valamint B-kategóriás vezetői engedélye, saját tulajdonú gépjárműve és hat éves
gépjárművezetői tapasztalata van. Elképzelései: „Célom a vidéki népesség életkörülményeinek
javítása; a falusi vendéglátók gazdasági és jogi érdekeinek képviselete; együttműködés a
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falusi és agroturizmus fejlesztését szolgáló vagy támogató szervekkel, szervezetekkel. Szakmai
fejlődést elősegítő felvilágosító munka végzése, rendszeres tapasztalatcsere biztosítása;
folyamatos és széleskörű tájékoztatás a lakosságnak; a falusi és agroturizmus imázsának
építése; tanfolyamok, továbbképzések szervezése, kutatások támogatása; minden
korosztálynak megfelelő program biztosítása; gyerekek részére kézműves foglalkozások,
középkorosztály számára színház, mozi szervezése, időseknek délutáni klubok, népdalkör
szervezése; a helyi kultúrház programsorozat kínálatának kihasználása; kiállítások, vásárok,
bemutatók szervezése, hogy a lakosság részére több családi programot lehessen
megszervezni; kapcsolattartás az érdekelt önkormányzatokkal és gazdálkodó szervezetekkel; a
községben lévő kulturális, idegenforgalmi és egyéb, a falusi turizmus vonzóbbá tételében
szerepet játszó programok, rendezvények támogatása, gazdag programkínálati lehetőségek. A
demográfiai helyzet megemlítését azért tartom fontosnak, hogy lássuk át a helyzetet, miért is
„menekül” a fiatalság, miért nem érzi „otthon” magát a magyar. A turizmusban különböző
kultúrákat, hagyományokat, népszokásokat, életstílusokat, tájegységet ismerhet meg az ember,
ugyanakkor különböző nemzetiségek közötti barátság is szövődhet. Ártánd kiváló lehetőséget
nyújt az aktív pihenésre vágyóknak, a lovaglás, kerékpározás, gyalogtúrák, horgászat, vízi
sportok kedvelőinek. Pályázatírásom előtt számításba vettem elképzeléseimet, és a
lehetőségeket. Ilyen turisztikai létesítmény megvalósításához segítséget nyújtana a helyi
önkormányzat. Ártánd község fellendítésében nagy szerepet játszana ennek megvalósítása.
Saját élményeimet, tapasztalataimat megpróbálom hasznosítani, legjobb tudásom és
akaratom szerint. Célszerű lenne, ha Ártándon létesülne az a látogatói központ, amely
egyszerre lenne fogadóhely, kiállítóhely, szakmai tájékoztatási központ. Az elkövetkezendő
évre a következő feladatok megvalósítását tervezem: „Január: pótszilveszter, február:
farsangi bál, március: mácius 15-ei ünnepi megemlékezés, április: húsvéti bál, május:
majális, óvodások műsora, június: egy nap az egészségért, hagyományőrző főzőverseny,
július: határmenti ifjúsági találkozó, 1 napos kézműves program, augusztus: augusztus 20.
községi ünnepség, rally autóverseny, szeptember: szüreti bál, Tamotás nap, október: október
23-ai ünnepség irodalmi műsorral, a tánccsoport fellépésével, idősek napja, november:
Tamota-est, december: karácsonyi ünnepség, szilveszteri bál.”
Varga Gézáné képviselő: Kérdezi, hogy a könyvtárosi feladatokat el tudja-e látni.
Kubinyiné Szilágyi Mária önkormányzati és szervezési irodavezető: Az előző testületi ülésen
már volt szó arról, hogy a könyvtárosi feladatokat csak az tudja ellátni, aki olyan
végzettséggel rendelkezik. Ezeket a pályázó csak akkor tudja ellátni, ha megszerzi a
könyvtárosi szakképzettséget. Azt, hogy a könyvtárosi feladatokat mozgókönyvtári
feladatellátás keretében a biharkeresztesi könyvtáros látja el, szintén az előző ülésen döntötte
el a testület. A megbízási szerződés bármikor megszüntethető. A munkakör betöltője
tájékoztatást kaphat arról, hogy milyen elvárásai vannak vele szemben még a képviselőtestületnek. A közművelődés szervező heti 30 órában lenne foglalkoztatva. Ennek
megfelelően a garantált bérminimum 75 %-a, ami most 70.500 Ft lenne a megbízási díja.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az 1. számú
határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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129/2010. (XII. 22.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Eszenyi Tünde (született:
Berettyóújfalu, 1987. szeptember 26. anyja neve: Vizelli Mária) 4110 Biharkeresztes,
Széchenyi utca 102. szám alatti lakos közművelődés-szervező munkakör betöltésére
irányuló pályázatát elfogadja.
A pályázót Ártánd Község Önkormányzatánál 2011. január 3. napjától határozatlan ideig
tartó megbízási szerződéssel közművelődés szervezői feladatokkal ellátásával megbízza.
Ártánd Község Önkormányzata, mint megbízó a feladat teljesítéséért bruttó 70.500,- Ft/hó
összegű megbízási díjat fizet.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2011. január 3.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a 2. számú
határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
130/2010. (XII. 22.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szőke Ferenc Miklós (született:
Ártánd, 1957. június 28. anyja neve: Tóth Etelka Jolán) 4110 Biharkeresztes, Kossuth utca
184. szám alatti lakos közművelődés-szervező munkakör betöltésére irányuló pályázatát
nem támogatja.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2011. január 3.

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester
a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését befejezettnek nyilvánította.
K. m. f.

Benkő Sándor
polgármester

Árgyelán Andrea
körjegyző
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