Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 14-én megtartott
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2018. (III. 14.) határozata
a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakör betöltésére vonatkozó
pályázati kiírásra

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete figyelemmel a 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 7. pontjának rendelkezéseire figyelemmel az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az intézményvezetői állás betöltése nyílt pályázaton
kerüljön meghirdetésre és az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:
„Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5081 Szajol, Rózsák tere 1.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a
Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
5081 Szajol, Kölcsey Ferenc út 2.
INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE
A megbízás időtartama 5 évre szóló, vezetői megbízatással járó, határozatlan idejű,
közalkalmazotti kinevezés.
Pályázati feltételek:
a) büntetlen előélet,
b) 18. életév betöltése,
c) cselekvőképesség,
d) magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
e) a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
f) felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi
végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, 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 6/A. §-ában foglaltak szerint,
g) a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek vagy az f) pontban
megjelölt munkaköri szakvizsgának megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves
szakmai gyakorlat,
h) kiemelkedő közművelődési tevékenység.
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak az
irányadók.
Csatolandó dokumentumok:
• fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelésekkel,
• végzettséget igazoló okmányok másolata,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata,
• a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését
igazoló okirat, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított 2
éven belül a tanfolyamot elvégzi,
• a pályázó nyilatkozat, hogy hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályban
rögzített jogosult szervek megismerjék,
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a pályázatban foglalt személyes adatok pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
• a pályázó nyilatkozata, amennyiben kéri, hogy a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a
pályázatát.
Egyéb információ:
• A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium által üzemeltetett
kozigallas.gov.hu internetes honlapon történő közzétételtől számított 30 nap.
• Az elbírálás határideje: 2018. június 30.
• Az állás a testületi döntés időpontját követő hónap 1. napjától tölthető be. A kinevezés öt
évre szól.
A pályázat benyújtási címe:

Szajoli Polgármesteri Hivatal
Szöllősi József polgármester
5081 Szajol, Rózsák tere 1.

A borítékon fel kell tüntetni: „Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad: Dr. Bartók László jegyző, az 56/446-000
telefonszámon.
A Képviselő-testület, a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelő pályázat hiányában, a
pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati felhívás közzétételére és a pályázati eljárás
előkészítésével összefüggő feladatok ellátására.
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Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Dr. Bartók László jegyző
Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Irattár

K.m.f.

Szöllősi József sk.
polgármester

A kivonat készült: 2018. március 22.

A kivonat hiteléül:
Kelemen Tímea
előadó

Dr. Bartók László sk.
jegyző

