
TERVEZET 
 

Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete 
                             

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

a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények (magasabb vezető)  

igazgatói munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2012.07.01-től 
2017.06.30-ig-ig szól.  

A munkavégzés helye: Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények – 
5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 10. szám  

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

Az intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes vezetése, irányítása, 
működtetése, teljes körű vezetői feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása a hatályos 
jogszabályok, a szakmai követelmények alapján.  

Illetmény és juttatások: 

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

�   Főiskola, felsőfokú közművelődési és könyvtárosi végzettség és szakképzettség, 
vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsga, - kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, 
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM 
rendelet szerinti közművelődési intézmény-vezető tanfolyami végzettség, 
kiemelkedő közművelődési tevékenység ,  

�       felsőfokú közművelődési és könyvtárosi végzettségének megfelelő feladatkörben 
szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  

�       Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
�       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
�         kommunikációs ismeretek, 
�  legalább 5 éves vezetői tapasztalat, 
�  helyismerettel rendelkezik. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�       2 példányban a szükséges szakmai gyakorlatot igazoló részletes szakmai 
önéletrajz,  

� az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó program,  
� felsőfokú végzettséget igazoló okmányok másolata,  
� az 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerinti akkreditált tanfolyam elvégzéséről szóló 

okirat másolata,  
� 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
� a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot véleményező, valamint elbíráló 

szerv ülésein a pályázó hozzájárul a nyílt ülés tartásához, 
� a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,  
� nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tétel teljesítéséről.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban 2012. július 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bere Károly polgármester nyújt, a 
66/491-922-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete címére 

történő megküldésével (Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni „Közművelődési intézmények és könyvtár igazgatói pályázat”  

       vagy 
�         személyesen: Bere Károly polgármester, Füzesgyarmat, Szabadság tér 1., I. emelet 

8. sz. ajtó.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat bizottság által történő véleményezését követően a végleges döntést a Képviselő-
testület hozza meg. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát 
fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�       Helyben szokásos módon - 2012. március 31. 
�     Füzesgyarmat város honlapja - 2012. március 31. 
 

 
   
 


