
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testülete

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

pályázatot hirdet

Vikár Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás 
 

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, 2017. július 1. napjától 2022. június 30. napjáigig
szól.

A munkavégzés helye:

BácsKiskun megye, 6087 Dunavecse, Fő út 35.

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

A  Vikár  Béla  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  Igazgatói  feladatainak  ellátása,  szakmai
munkájának  koordinálása,  színvonalas  szakmai  tevékenységének  tervezése,
szervezése, az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése.

Illetmény és juttatások:

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

•         Főiskola, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen



foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezésére szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1), vagy 6/B. § (1)
és (4) bekezdéseiben meghatározottak,

•                  a  munkáltatóval  közalkalmazotti  jogviszonyban  áll,  vagy  a  megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörben kinevezhető;

•                 a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  20.  §  (2)
bekezdésében foglaltak;

•         felsőfokú szakirányú végezttségének és szakképzettségének vagy a felsőfokú
szakiráyú  munkaköri  szakvizsgájának  megfelelő  feladatkörben  legalább  öt
éves szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
•         vezetői tapasztalat  Legalább 13 év vezetői tapasztalat,
•         köztartozásmentesség

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Kiváló szintű kiemelkedő szakmai tevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó szakmai életrajzát, az eddigi szakmai tevékenység bemutatásával 
az  intézmény  vezetésére,  fejlesztésére  vonatkozó,    a  magasabb  vezetői
megbízás  idejére  szóló    vezetési  programot,  Dunavecse  Város  kulturális
életének megújulására vonatkozó elképzeléseit, koncepcióját

•                 pályázó  3  hónapnál  nem  régebbi  hatósági  erkölcsi  bizonyítványát,  amely
tartalmazza  azt,  hogy  a  betöltendő  munkakör  ellátásához  szükséges
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,

•         a végzettsége(ke)t igazoló oklevelek hitelesített másolatait,
•                  az  öt  éves  szakmai  gyarkolat  igazlását,  korábbi  munkaviszonyairól  való

igazolást,
•                  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  vég

rehajtásáról  a  művészeti,  a  közművelődési  és  a  közgyűjteményi  területen
foglalkoztatott  közalkalmazottak  jogviszonyával  összefüggő  egyes  kérdések
rendezésére szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében
előírt  tanfolyam elvégzését  igazoló okirat, annak hiányában  nyilatkozat  arról,
hogy a pályázó a megbízás kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot
elvégzi;

•                nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában  foglalt személyes
adatainak  a  pályázati  eljárással  összefüggésben  szükséges  kezeléséhez
hozzájárul,

•         nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat  tételi kötelezettségről szóló 2007. évi
CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat  tételi kötelezettség vállalásáról,

•                  a  pályázó  nyilatkozatát  arra  vonatkozóan,  hogy  a  magasabb  vezető
beosztásával a közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII.  törvény
41.  §    ában  és  43/A.  §    ában meghatározott  összeférhetetlenség  nem  áll
fenn;

•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kérie a pályázatának a szakbizottság és a
testület  zárt  ülésen  történő  tárgyalását,  ellenkező  esetben  a  tárgyalás



nyilvános történik..

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 5.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Vörös  Sándor  polgármester
nyújt, a 78/437116 os telefonszámon.

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

Testülete címére történő megküldésével (6087 Dunavecse, Fő út 43. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
10651/2017 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

vagy
•         Elektronikus úton Vörös Sándor polgármester részére a

polgarmester@dunavecse.hu Email címen keresztül
•         Személyesen: Vörös Sándor polgármester, BácsKiskun megye, 6087

Dunavecse, Fő út 43. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási
jogkör  gyakorlója  által  létrehozott  a  betöltendő  munkakör  feladata  it  érintően
szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. Ezt követően a Képviselőtestület
dönt  a  pályázatról.  A  pályázat  kiírója  fenntartja  a  jogot  a  pályázati  eljárás
eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Dunavecse Város honlapja  2017. március 30.

A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  www.dunavecse.hu
honlapon szerezhet.
 

 

Nyomtatás


