1.számú melléklet a 262/2020 (XII.22.) határozathoz
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázatot meghirdető szervezet:
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 135.
Munkavégzés helye és beosztás:
Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény
5200 Törökszentmiklós, Pánthy E. u. 2-6.
Igazgató
Munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: 5 év (2021. 04.01- 2026.03.31.)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok
megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt
könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi
ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének
koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása.
Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos
feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és
hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település kulturális
kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős
az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.
Képesítési feltételek:
A 39/2020 (X.30) EMMI rendelet valamint az 1997 évi CXL tv. 94 § (1) bekezdésének megfelelően a
közművelődési intézményben magasabb vezetői beosztás ellátásával olyan személy bízható meg, aki
az alábbi megbízási feltételekkel rendelkezik:
A megbízás feltételei:
a) felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy
nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés,
b) legalább öt éves szakmai gyakorlat a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint, és
c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
d) az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés (vagy annak vállalása, hogy két éven belül
elvégzi).
VAGY
a) könyvtári szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy
nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint segéd könyvtáros szakképzettséggel,
és
b) legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
Kiemelkedő szakmai tevékenység igazolásaként referenciák

(Az ellenőrizhetőséget kérjük lehetővé tenni. Amennyiben tudományos munkát is végez
publikációinak listáját, bibliográfiával. )
Elvárt kompetenciák:
 kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,
 csapatszellem kialakításának és fenntartásának képessége,
 döntési képesség,
 empatikus konfliktuskezelési képesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 helyismeret
 legalább 5 éves vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






a pályázó részletes szakmai önéletrajzát (motivációs levél, referenciák)
az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel (vezetői program)
az iskolai végzettséget, egyéb végzettséget, szakmai gyakorlatot, nyelvismeretet igazoló
okmányok másolatát,
90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően
nyilatkozatot arról, hogy
o a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárásban összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul
o megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
o pályázata elbírálására vonatkozó képviselő-testületi zárt, vagy nyílt ülés tárgyalásához
járul-e hozzá
o nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megbízása esetén vállalja a 39/2020.(X. 30.)
EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti tanfolyam elvégzését

Illetmény és juttatások:
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(a továbbiakban: Mt.) valamint a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet ide vonatkozó rendelkezései az
irányadók.
A beosztás betölthetőségének időpontja :
A beosztás legkorábban 2021. április 1-től tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:

2021. január 31.

A pályázat benyújtásának helye:



Postai úton Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Markót Imre polgármester (5200
Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 135)
Személyesen Polgármesteri Titkárság (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135) címre kell
benyújtani.

A pályázatot zárt borítékban „Pályázat az Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka
Béla Helytörténeti Gyűjtemény igazgatói álláshelyének betöltésére” megjelöléssel egy eredeti
példányban kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az elbírálásra a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdésében meghatározott határidők
figyelembevételével kerül sor.
A pályázókat bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokat véleményező bizottság véleményezi. A
Képviselő-testület a pályázatokat a pályázók személyes meghallgatását követően bírálja el és hoz
döntést a pályázati határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület
fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A veszélyhelyzet időszaka
alatt a képviselő-testületi feladat- és hatásköröket a polgármester gyakorolja.
A pályázati kiírás közzétételének helye:




Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény
honlapja
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat honlapja
Törökszentmiklósi Hírlap

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelményeknek
egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati
eljárásból.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Rimóczi Imre jegyző nyújt a 56/590-422es telefonszámon.

