
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Készült a Képviselő-testület 2016. február 17-ei ülésére. 
Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető 

Tárgy: Döntés a Kertvárosi Helytörténeti és 
Emlékezet Központ magasabb vezetői 
megbízásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt) 
rendelkezései alapján az Önkormányzat pályázatot hirdetett (1. melléklet) a Kertvárosi 
Helytörténeti és Emlékezet Központ magasabb vezetői (intézményvezetői) megbízására. 

Pályázatot nyújtott be: 
Benedek Ágnes (pályázata: 2. melléklet). 
Joó Gjoiláné (pályázata: 3. melléklet), 
Varjú Vilmos (pályázata: 4. melléklet), 
Víg Sándor (pályázata: 5. melléklet), 
Villányi Péter (pályázata: 6. melléklet), 

A pályázók egyike sem kérte a zárt ülésen való tárgyalást. 

A szakmai előkészítő bizottság 2016. február 15-én tartja ülését, mert a jelöltet a Kulturális-
és Sport Bizottsággal közösen hallgatja meg. Az erről készült jegyzőkönyvet ezt követően 
juttatjuk el a Képviselő-testület tagjaihoz, illetve az ülésen kiosztjuk. 

Benedek Ágnes pálvázata a formai és tartalmi követelményeknek megfelel. 
Joó Gyuláné pályázata a formai és tartalmi követelményeknek megfelel. 
Varjú Vilmos rendelkezik diplomával, de az nem szakirányú. Szakirányú diploma hiányában 
a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 61 A. §-a alapján akkor felel meg egyéb végzettség, ha 
„nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával" 
rendelkezik a jelölt. így pályázata nem tekinthető érvényesnek. 
Víg Sándor pályázatában gimnáziumi érettségi bizonyítvány másolatot és önéletrajzot csatolt. 
így pályázata formai okokból nem tekinthető érvényesnek. 
Villánvi Péter pálvázata a formai és tartalmi követelményeknek megfelel. 

Kérem a Képviselő-testületet, hozza meg döntését! 

Határozati javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Varjú Vilmosnak a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 
magasabb vezetői megbízására érkezett pályázatát érvénytelennek 
nyilvánítja, mivel a pályázó nem rendelkezik az előírt 
szakképesítéssel. 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót. 

Határidő: 2016. február 29. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(egyszerű szótöbbséget igényel) 



Határozati javaslat H.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Víg Sándornak a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 
magasabb vezetői megbízására érkezett pályázatát érvénytelennek 
nyilvánítja, mivel a pályázó nem rendelkezik az előírt 
szakképesítéssel. 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót. 

Határidő: 2016. február 29. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(egyszerű szótöbbséget igényel) 

Határozati javaslat IH.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
-t bízza meg a Kertvárosi Helj^örténeti és Emlékezet 

Központ magasabb vezetői feladatainak ellátásával, 2016. március 
l-jétől 1 év időtartamra, határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony létesítése mellett. 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízással 
kapcsolatos munkaügyi dokumentumok elkészítéséről. 

Határidő: 2016. február 29. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(minősített többséget igényel az SzMSz 18. § (2) bekezdés b) 
pontja alapján, továbbá gépi titkos szavazást igényel az SzMSz. 17. 
§ (1) bekezdése értelmében) 

Budapest, 2016. február 2. 

Kovács Péter 
polgármester 

ncsm Laszlo 
jegyző 

Melléklet: 
1. melléklet: pályázati kiírás 
2. melléklet: Benedek Ágnes pályázata 
3. melléklet: Joó Gyuláné pályázata 
4. melléklet: Varjú Vilmos pályázata 
5. melléklet: Víg Sándor pályázata 
6. melléklet: Villányi Péter pályázata 

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Kulturális és Sport Bizottság 


