














KT előterjesztés a 2016. január 14-én 17.30 órakor tartandó rendkívüli képviselő-

testületi ülés 1./ napirendi pontjához. 

Az előterjesztés készítője: Szakács Zalán, a Pénzügyi Bizottság elnöke. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az alábbiakban rövid áttekintést adok az 1./ napirendi pont tárgysorozatba vételének 

szükségességéről: 

Mindannyiunk előtt ismert és tudott tény, hogy a meghirdetett közművelődés-szervezői 

pozíciónkat közalkalmazotti kinevezéssel nem sikerült betölteni, mert a három pályázat közül 

az egyik nem felet meg a kiírási feltételeknek, míg a másik két pályázó az elbírálást követően 

úgy nyilatkozott, hogy nem kívánják betölteni a pozíciót.  

Miután hatályos képviselő-testületi határozatunk van arról, hogy a község 

közművelődés-szervezői álláshelyét 2016. január 01-étől be kívánjuk tölteni, ezért a 

kialakult helyzetet a képviselő-testület döntésének megfelelően a polgármester úrnak 

kezelni kellet volna és erre a körülményre a jegyzőnek, mint az önkormányzat 

törvényességi őrének a figyelmet felhívni.  

A közművelődés-szervezői állásra érkezet pályázatokat a képviselő-testület a 2015. december 

09-én megtartott ülésén véleményezte és hozta meg a döntését. A döntést követően rövid 

úton, egy hét leforgása alatt tudott lett a pályázói visszalépés ténye. Ezt a tényt már ismertük a 

2015. december 21-i képviselő-testületi ülés alkalmával. 

A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáért a polgármester felel, aki nem tárta elénk a 

kialakult helyzet általa vélelmezett megoldását. Nyilván a képviselők okkal és joggal várják el 

tőle a felmerülő problémák azonnali érzékelését és a helyzet gyors kezelését. Mivel a 2015. 

december 21-i képviselő-testületi ülés óta a mai napig közel három és fél hét telt el, nem 

várhatunk tovább a polgármester úr „időhúzására”.  Az informális testületi megbeszélések és 

képviselő-testületi ülés alkalmával is kifejezésre juttatták a képviselők a meggyőződésüket, 

hogy a közművelődés-szervezői pozíció betöltését fontosnak, kiemelkedően fontosnak ítélik 

meg a település –idegenforgalmi jellegéből adódó- életében. 

Mivel a polgármester úrtól -a mai napot is ideértve- nem érkezett megkeresés a képviselő-

testület irányába a közművelődés-szervezői pozícióval kapcsolatos elképzeléseiről, ezért Dr. 

Nagy István Alpolgármester Úr, Lóczi Béla a Településfejlesztési Bizottság Elnöke, Holló 

Péter az Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke, Dr. Antal Árpád a Jogi- és Ügyrendi 

Bizottság Elnöke, valamint Szakács Zalán a Pénzügyi Bizottság Elnöke indítványozta a 

képviselő-testület rendkívüli ülését, eldöntendően a közművelődés-szervezői pozíció sorsát és 

a XXX. (jubileumi) Palóc Nap megrendezését. 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Meglepődve és értetlenül fogadtam a 2016. január 14-ére kiküldött képviselő-testületi ülés 1./ 

napirendi pontjánál, hogy Szakács Zalán a napirendi pont előterjesztője a fenti előzmények 

miatt. Azonban, -tekintettel a kumulálódó problémára- sem Mudriczki József polgármester, 



sem pedig Varró Gyula címzetes főjegyző úr –mint az önkormányzatnál folyó munka 

törvényessége felett őrködő- nem érezte úgy, hogy ebben a kérdésben nekik bárminemű 

kötelezettségük lenne! Ezen ok miatt én, Szakács Zalán -mint a polgármester úr által 

„felszólított” személy- teszek írásbeli előterjesztést a napirend tárgyalására. 

Tisztelt Képviselő-testület!  

A kiküldött polgármesteri meghívó napirendje megfelel az indítványozók által 

megfogalmazottaknak. E kérdésben a fent leírt ok-okozati összefüggések ismétlésétől 

eltekintek. Ugyanakkor a többször és szinte valamennyiünk egybehangzó véleménye alapján 

fontosnak ítélt közművelődés-szervezői pozícióval és a XXX. Palóc Nappal kapcsolatosan az 

alábbi előterjesztéssel élek: 

Elfogadásra javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a közművelődés-szervezői 

tisztség feladataira megbízási szerződéssel Asztalos Dezsőné-t (vagy az általa képviselt 

gazdasági társaságot, amiben a nevezett személyesen működik közre e feladat 

elvégzésére) bízzuk meg határozott időre, 2016. december 31-ig terjedő időszakra. A 

képviselő-testület felkéri a település jegyzőjét, hogy a megbízási szerződés tervezetét 

készítse el és tárja a JÜB elé véleményezésre. Ezt követően az önkormányzat nevében 

eljáró polgármester és Asztalos Dezsőné mint a közös akarattal mindenben megegyezőt 

helyben hagyva írják alá. 

Az előterjesztés indokolása: A rendkívüli képviselő-testületi ülést indítványozók 

egyetértenek abban, hogy a XXX. Palóc Nap megrendezése a település életében –a 

jubileumból adódóan is- kiemelten fontos esemény. E rendezvény hagyományosan július 

hónap tartandó.  Az előttünk álló idő rövidsége a sikeres lebonyolítás miatt nem teszi 

lehetővé, hogy a közművelődés-szervezői álláshelyet közalkalmazotti jogviszony keretében 

töltsük be, mivel a pályáztatás és a megjelentetés időigényes. Ezért javaslom a megbízási 

szerződéses formáció alkalmazását. A Palóc Napok lebonyolításához nagy gyakorlattal 

rendelkező „profi szakemberre” van szükség, ami az év közbeni további rendezvényeinknél is 

előnyös. Mindenki előtt ismert, hogy a Palóc Nap volumenű rendezvény anyagi vonzata több 

millió Ft. A rendezvény sikerét nem szabad kockára tenni tapasztalatlan, gyakorlattal nem 

rendelkező szakember bevonásával. Egy rosszul sikerült rendezvény az anyagi káron túl, a 

település imigében is nagy, nehezen helyrehozható kárt okozhat. Asztalos Dezsőné évtizedek 

óta végez rendezvények szervezését, mint diplomás közművelődés-szervező szakember. A 

nevéhez köthető Verpeléten a „Bor és Nóta Faluja” programok meghonosítása, amit a TV 

rendszeres közvetítéseiből valamennyien ismerhetünk. Személyében alkalmas szakembert 

vélek, aki a Palóc Nap rendezvényeit és az év közbeni programokat képes és tudja magas 

színvonalon lebonyolítani. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül a széles körű 

kapcsolatrendszere sem.  

KT. határozat tervezete: Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. 

január 14-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén  ….. igen, …… nem és ……. 

tartózkodás szavazati arányokkal meghozta a ……/2016.(I.14.) számú határozatát:  

A Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete arról határozott, hogy a 

közművelődés-szervezői feladatellátásra megbízási szerződéssel Asztalos Dezsőnét (vagy 

az általa képviselt gazdasági társaságot, amiben a nevezett személyesen működik közre e 

feladat elvégzésére) bízza meg határozott időre, 2016. december 31-ig terjedő időszakra. 



A képviselő-testület felkéri a település jegyzőjét, hogy a megbízási szerződés tervezetét 

készítse el és tárja a JÜB elé véleményezésre. Ezt követően az önkormányzat nevében 

eljáró polgármester és Asztalos Dezsőné mint a közös akarattal mindenben megegyezőt 

helybenhagyva írják alá. 

Határidők: A szerződés tervezetének elkészítésére AZONNAL. Felelős: jegyző.  

                  JÜB véleményezés: 2016. január 18-ig. Felelős: a JÜB elnöke. 

                  A szerződés aláírása: 2016. január 20. Felelős: a polgármester. 

 

Parád, 2016. január 13. 

 

 

                                                                       Szakács Zalán sk. 

                                                                   Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 

 

  


