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Kunhegyes Város Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2019. április 1-től 2024. március 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Kunhegyes Város Önkormányzatának fenntartásában, önállóan
működő költségvetési szerv. Az igazgató felelős az eltérő telephelyen működő Művelődési Központ, Városi Könyvtár,
Kunkapitányház törvényes és szakszerű tevékenységéért. Az igazgató a közművelődési feladatok ellátása mellett magasabb
vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását,
ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását,
valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az egész intézmény működéséért,
gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezésért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Felsőfokú képesítés,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A 150/1992. (XI.20.) Korm. rend. 6/A (1) bekezdésben megfogalmazottak szerint: aa.) felsőfokú végzettség és
közművelődési szakképzettség, vagy
ab.) nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
b.) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az ab) alpont szerinti szakvizsgájának és egyben az
intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további
jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat, és
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•
•
•
•
•

c.) kiemelkedő szakmai (közművelődési) vagy szakirányú tudományos tevékenység,
a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6/G.§ (1) bekezdésében előírt akkreditált vezetői tanfolyam megléte, vagy
szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről,
magyar állampolgárság
büntetlen előélet
cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Egyetem, szakirányú végzettség,
•
hasonló munkakörben szerzett vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•

szakmai önéletrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul, az elbírálásban résztvevők a pályázatának tartalmát megismerhetik.
a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a megbízás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barta Ferenc aljegyző nyújt, a +36(59) 530-500 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Kunhegyes Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5340 Kunhegyes,
Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TIT/22-1/2019 ,
valamint a beosztás megnevezését: igazgató.
vagy
•
Személyesen: Szabó András polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A képviselő-testület dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői
megbízásról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

www.kunhegyes.hu - 2019. január 29.
Kunhegyes Város Önkormányzata fali hirdetője - 2019. január 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A postai úton pályázók figyelmét felhívjuk, hogy a pályázatnak a benyújtási határidőig be kell érkeznie a hivatalba.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunhegyes.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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Vissza

Nyomtatás
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