PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Dunavarsány Város Önkormányzat
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár (2336 Dunavarsány, Petőfi tér 1.) intézményvezetői (magasabb vezetői
megbízás) beosztásának ellátására.
Az igazgatói megbízás 5 év határozott időtartamra szól, a beosztás betölthető 2020. november 1. napjától.
Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval munkajogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg (határozatlan időre) munkavállalói jogviszonyban kinevezhető.
Pályázati feltételek:
Büntetlen előélet, és 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 a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban:
Kormányrendelet) 6/A. § (1) bekezdésében és 6/B. § (5) bekezdésében meghatározott feltételek, azaz:
 „6/A. § (1) Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás
ellátásával kizárólag csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,
b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti szakvizsgájának és
egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre
irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.”
és
 „6/B. § (5) Városi könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag csak olyan közalkalmazott
bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányúfelsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint segédkönyvtáros
szakképzettséggel, és
b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.”
Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár (2336 Dunavarsány, Petőfi tér 1.),
mint összevont intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői megbízás) beosztását az a pályázó nyerheti
el, aki 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 a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6/A. § (1) bekezdésében és 6/B. § (5)
bekezdésében meghatározott együttes feltételeknek megfelel.
A pályázathoz csatolni kell:
 Szakmai önéletrajzot.
 Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot.
 Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatát.
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, annak igazolásával, hogy a pályázó nem áll könyvtári,
közművelődési szakterületen végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya
alatt.
 Arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul a pályázó.
 Írásbeli nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület a pályázatot nyílt vagy zárt ülésen
tárgyalja.
 A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn.
Ellátandó feladatok, betöltendő munkakör: Közművelődési szakember I-II. és könyvtáros 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 a
150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 7. és 5. pontjai szerint és a Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár közművelődési és közgyűjteményi feladatai mellett az intézmény vezetésére irányuló magasabb
vezetői feladatok ellátása.
Bérezés és egyéb juttatás:
 Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény rendelkezései az irányadók.
 Szolgálati lakás biztosítása nem megoldható.
A pályázat benyújtási határideje: 2020. október 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (dr.
Szilágyi Ákos) kell benyújtani az alábbi címre: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 2336
Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné és eredménytelenné
nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál, dr. Kiss István
aljegyzőnél (tel: +36 24/521-040/135 m, fax: +36 24/521-056, e-mail: jegyzo@dunavarsany.hu,
aljegyzo@dunavarsany.hu ).

