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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 146/2010.(V.27.) számú határozatával 
pályázatot írt ki a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési  Központ igazgatójának 
vezetői megbízására. 
Az intézményvezetői állás pályázati felhívása megjelent a Magyar Közlöny Hivatalos 
Értesítőjében, Pásztó Város honlapján, valamint a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ honlapján.  
A pályázati kiírásban meghatározott – 2010. július 30. – időpontra két személy Oláhné 
Csákvári Gabriella és Antalné Prezenszki Piroska nyújtott be pályázatot, mindkét pályázat 
megfelelt a kiírásban szereplő feltételeknek. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 
szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 7.§ /6 bekezdésében foglaltak alapján szakmai 
bizottság véleményezi a beérkezett pályázatokat. A szakmai bizottságban való 
közreműködésre felkértünk egy könyvtári szakértőt, egy kulturális szakértőt, valamint az 
intézmény közalkalmazotti képviselőjét. A bizottsági ülést megelőzően a közalkalmazottak 
képviselője az intézményi dolgozók véleményét is kikérte és írásban össze is foglalta azt. A 
közalkalmazottak a jelenlegi vezető pályázatát támogatják. A bizottság  
2010. augusztus 23-i ülésén – előzőleg már megküldött pályázatok megismerését és írásbeli  
véleményezését követően – a pályázók személyes meghallgatása után fogalmazta meg 
szakmai döntését, mely szerint egyhangúlag Antalné Prezenszki Piroska pályázót tartja 
alkalmasnak  az igazgatói állás betöltésére.  
A pályázatokat és a véleményezési dokumentumokat az előterjesztéshez csatoljuk.  
 
Határozati javaslat 
A Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Teleki 
László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói megbízására benyújtott 
pályázatokat, az alkalmazotti közösség állásfoglalását, valamint Szakmai Bizottság 
véleményét.  
 
1.) Ennek alapján a Képviselő-testület 2010. október 1-i hatállyal 2015. szeptember 30-ig a 

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói munkakörének 
ellátásával Antalné Prezenszki Piroskát bízza meg.  

 
2.) A Képviselő-testület az igazgató garantált illetményét 177.200 Ft-ban, vezetői pótlék 

45.000 Ft-ban állapítja meg.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2010. augusztus 23. 
 
         Sisák Imre 
        polgármester 
A határozati javaslat:  
 
 
   Dr. Tasi Borbála 
  címzetes főjegyző       


