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Tárgy:

Kulturális munkatárs kinevezése
Tisztelt Képviselő-testület!

Mint ismeretes, Bóna-Czafit Zsófia művelődésszervező és könyvtáros 2019. február 1. napi hatállyal
kérte áthelyezését a sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési Központba. A három oldalú megállapodás
megkötésre került.
A kulturális munkatárs munkakör jelenleg betöltetlen, azonban a könyvtári szolgáltatás és a községi
rendezvények zavartalan lebonyolítása miatt javaslom mielőbb új munkatárs felvételét.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény lehetővé teszi a munkakör pályázat kiírása nélküli
betöltését, amennyiben az a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül
szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési
eszközökkel nem biztosíthatók.
Javaslom Girán Beatrix Dóra Nyirád, Béke u. 32. szám alatti lakos kinevezését, aki a korábbi évek
folyamán önkormányzatunknak nagyon sokat segített a kulturális feladatok ellátásában, a falusi
rendezvények, a nyári napközis táborok szervezésében.
Határozati javaslat:
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..… határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (2) b) pontja alapján 2019. március 1-jei
hatállyal kinevezi Girán Beatrix Dóra (szül. Girán Beatrix Dóra, Budapest 14., 1991. 02. 26.
an.: Döme Ildikó) 8454 Nyirád, Béke u. 32. szám alatti lakost kulturális munkatárs munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 3 hónapos próbaidő kikötésével. A
foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős. A munkavégzés helye: Művelődési ház, 8454 Nyirád,
Petőfi S. u. 18.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: kulturális előadások, programok szervezése,
olvasószolgálati feladatok ellátása, egyéb könyvtárosi tevékenység végzése.
A képviselő-testület a kulturális munkatárs illetményét a Kjt. alapján bruttó 195.000 Ft/hó
összegben állapítja meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kinevezés elkészítéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Tisztelettel kérem a Képviselő-testület Tagjait az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására!
Nyirád, 2019. február 22.
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