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Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési szakember álláshelyére pályázat kiírása  

 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján pályázatot hirdet közművelődési szakember munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Művelődési Ház és Könyvtár 6413 Kunfehértó, 

Béke tér 3.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: közreműködés 

rendezvények szervezésében,  

Jogállás, illetmény, juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapításra 

és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvényben foglaltak az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság 

 Cselekvőképesség 

 Büntetlen előélet 

 Legalább középfokú iskolai végzettségre épülő középfokú szakirányú 
szakképesítés, vagy annak vállalása, hogy a jelentkező e 

szakképesítést 1 éven belül megszerzi.  

 Felhasználói szintű számítógép ismeret 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felsőoktatásban szerzett 

szakirányú szakképzettség, vagy nem szakirányú szakképzettség és 

felsőfokú szakirányú szakképesítés, felsőfokú szakirányú szakképesítés, 

közművelődési területen szerzett gyakorlat,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok: fényképpel ellátott részletes 

szakmai önéletrajz, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok 

másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

annak megkérését igazoló dokumentum másolata, nyilatkozat, hogy a 

pályázati eljárásban résztvevők a személyes adatait megismerhetik és 

kezelhetik.    

A munkakör legkorábban betölthető: 2016. április 25. napjától.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 18.  

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt Huszár Zoltán 

polgármester, tel: 06-77-507-101. 

A pályázat benyújtásának módja: személyesen Huszár Zoltánnak, vagy 

postai úton Kunfehértó Község Önkormányzatának címére történő 

megküldésével (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) Kérjük a borítékon 

feltüntetni: „pályázat-közművelődés”. 



A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot 

a Képviselő-testület bírálja el, melyet követően az eredményről a 

pályázót írásban értesítünk. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 21.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: www.kunfeherto.hu, Halasi 

Tükör, 

A pályázat elbírálásának módja: a pályázatokat a Képviselő-testület 

bírálja el. 

Egyéb információ: A Képviselő-testület a pályázati eljárás 

eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, címzetes főjegyző,  
 

http://www.kunfeherto.hu/

