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Zebegény Község Településfejlesztési Bizottság Elnökétől 

2627 Zebegény, Árpád u. 5. 

E-mail: titkarsag@zebegeny.hu 

Napirendet tárgyaló ülés dátuma:    2022. június 23. 

Előterjesztést készítette:     Bahil Emilné dr. jegyző 

Előterjesztő:       Hegedűs Sándor TB elnök 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:  egyszerű 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Zebegény Község Képviselő-testületének 2022.06.23. napján tartandó ülésére 

Szakértői Bizottság kiegészítése  
 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
A múzeumvezető jelenleg betöltetlen státuszára pályázatot írunk ki a képviselő-testület 
határozatának megfelelően. 
A pályázatok benyújtási határideje 2022.június 02-án lejár. Határidőben 7 pályázat érkezett 
be. 
A kiírásra érkező pályázatokat a képviselő-testület döntését megelőzően döntött egy három 
tagú szakmai bizottság felállításáról. 
A döntésnek megfelelően tagjai:  

- Nyári Péter képviselő 
- Paulovits János Szőnyi István Emlékmúzeum gyűjteménykezelő 
- Farkas Judit Hajózási Múzeum Zebegény. 

 
A szakértői bizottság kiegészítését javaslom: 

- Klemmné Németh Zsuzsannával és  
- Kolozsváry Marianna, művészettörténésszel. 

 
Kérem tegyék meg javaslataikat! 
 
2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása 

 
Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeológusi álláshely betöltésére 
pályázatot írt ki. 
 
A pályázók meghallgatására a Kjt. 20/A § (6) bekezdése értelmében legalább három tagú 
szakértői bizottságot hoz létre. 
 
A bizottság tagjainak felkéri:  

- Nyári Péter képviselő, 
- Paulovits János Szőnyi István Emlékmúzeum gyűjteménykezelő, 
- Farkas Judit Hajózási Múzeum Zebegény. 
-  

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésének megfelelően keresse meg a nevezett 
szakértőket és kérje fel a bizottsági munkára. 
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Felelős: polgármester                   Határidő: 2022.júniusi ülés 

 
 

 
3 .)Jogszabályi hivatkozás 
 
A Kjt 20/A.§ (6) bekezdése értelmében a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén 
a pályázót a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú a 
betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottságnak meg kell 
hallgatnia. 
 
4.)  HATÁROZATI JAVASLAT: 

 
  /2022.(VI.23.) Kt. határozat 

 
Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022, június 2. napján Szakértői 
Bizottság létrehozása tárgyában hozott döntést az alábbiak szerint kiegészíti: 
 
A bizottság további tagjainak felkéri: 

- Klemmné Németh Zsuzsannával és  
- Kolozsváry Marianna, művészettörténésszel. 

 
A határozat többi része változatlan.  
 
Felkéri a alpolgármestert, hogy a testület döntésének megfelelően keresse meg a nevezett 
szakértőket és kérje fel a bizottsági munkára. 
 
Felelős: polgármester                  Határidő: 2022. július 
 
Zebegény, 2022. június 22. 
 
 
                                                                                     Bahil Emilné dr. sk. 
                                                                                             jegyző 

 
 

 


