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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete

                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő időtartam-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Óvári út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a
felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés,
alapító okiratok szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartása fenntartóval és a különböző
szakmai szervekkel, szervezetekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos
minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben
dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése a közművelődési, könyvtári tevékenység
során. A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban
biztosított, hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása. A fenntartó felé beszámoló
készítése az intézmény működéséről, tevékenységéről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.



2019. 11. 29. Megtekintés

admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=475464 2/3

                       
Pályázati feltételek:

•         Főiskola, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkozatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezéséhez kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A. § (1), vagy 6/B.
§ (5), vagy 6/E. § (1) bekezdéseiben előírt végzettség,

•         vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         nyilatkozat, hogy a pályázó személyes adatai kezeléséhez hozzájárul és az

eljárásban résztvevők beletekinthetnek a pályázati anyagba
•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz
•         18. életév betöltése
•         cselekvőképesség
•         magyar nyelvtudás
•         büntetlen előélet, nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti

büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d)
és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok, és nem áll a muzeális
intézményekről, a nyilvános könytári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontja szerinti végezhető tevékenység
folytatását kizáró foglalkoztatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatály alatt

•         a magasabb vezető, ill. vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető

•         összeférhetetlenség szabályainak való megfelelés (Kjt.41. § (1) és (2)
bekezdés)

•         a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdése alapján a megbízást
követő két éven belül az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzés kell
elvégeznie; vagy ha azt megelőzően elvégezte igazolni szükséges

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz
•         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
•         végzettséget, szakmai gyakorlatot, valamint egyéb képzettséget,

nyelvismeretet igazoló okiratok másolatai
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy nem áll a

Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele
szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró
okok, és nem áll a muzeális intézményekről, a nyilvános könytári ellátásról és
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatását kizáró
foglalkoztatástól eltiltás hatály alat

•         nyilatkozat, hogy a pályázó személyes adatai kezeléséhez hozzájárul és az
eljárásban résztvevők beletekinthetnek a pályázati anyagba

•         nyilatkozat összeférhetetlenségről
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•         nyilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítését

•         nyilatkozat, hogy az elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását, illetve
nyilvános ülés esetén a személyes adatainak zártan történő kezelését

•         nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt

•         nyilatkozat, hogy a pályázó magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy
letelepedett státusszal rendelkezik

•         nyilatkozat annak vállalásáról, hogy megbízás esetén a megbízást követő 2
éven belül a Kormányrendelet 6/G. § (2) bekezdése szerinti tanfolyamot
elvégzi, vagy csatolja a pályázathoz az ezt igazoló dokumentumokat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-

testülete címére történő megküldésével (9241 Jánossomorja, Szabadság uca
39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: J/....-..../2019 , valamint a munkakör megnevezését:
igazgató.

•         Személyesen: , Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Szabadság
utca 39. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. vonatkozó rendelkezései szerint Véleményezési Bizottság véleményezi a
beérkezett pályázatokat, meghallgatja a jelentkezőket. A szakértői bizottság
véleményezését követően Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete első
ülésén bírálja el, dönt a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Jánossomorja Város honlapja - 2019. december 13.
•         Jánossomorja Város Önkormányzata hirdetőtáblája - 2019. december 13.

 
 

Nyomtatás


