Kunfehértó Község Polgármesterétől
Előterjesztés
Pályázati kiírás a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói beosztásának
betöltése tárgyában
(Képviselő-testület 2016. március 30-i ülésére)

Jelenleg a Művelődési Ház vezető ill. közművelődési szakember nélkül üzemel. Ez több
szakmai és pénzügyi problémát is felvet. Ezért javaslom, hogy az alábbi pályázati kiírás közzétételéről döntsünk:
HATÁROZATI JAVASLAT
Kunfehértó Község Képviselő-testülete
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §. alapján
pályázatot hirdet
Kunfehértói Művelődési Ház és Könyvtár
igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2016. 05. 01 – 2021. 04. 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6413 Kunfehértó, Béke tér 3. szám
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó szabályok, belső szabályzatok és a fenntartó rendelkezései szerint, az
intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok vezetői irányítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:





Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet
Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi
végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga
 a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdésében foglalt tanfolyam eredményes
elvégzését igazoló okirattal történő igazolás, vagy nyilatkozat a megbízás kezdetétől számított 2 éven belüli elvégzésének vállalásáról
 közművelődés területén eltöltött legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
 kiemelkedő közművelődési tevékenység

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 Megbízást az kaphat, aki a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 legalább 3 éves vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz napra pontos
adatokkal, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel, oklevél, tanfolyami végzettség másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat, a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról, nyilatkozat, amelyben a
pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek.
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2016. május 1. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 14.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Huszár Zoltán polgármester, tel: 0677-507-101.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kunfehértó Község Önkormányzat
címére történő megküldésével (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) Kérjük a borítékon feltüntetni:
„pályázat-művelődési ház igazgató”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 26.
A pályázat elbírálásának módja: a pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el.
A pályázati kiírás közzétételének helye: www.kunfeherto.hu, Kunfehértói Kalauz, Halasi Tükör,
kozigallas.gov.hu,
Egyéb információ: A Képviselő-testület a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja.

Határidő: 2016. április 5. ill. pályázati kiírás szerint
Felelős: polgármester
Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Kunfehértó, 2016. március 21.

Huszár Zoltán
polgármester

