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1 3U2021. (V1.1 4.) határozata
a Mikszáth KáImán Művelődési Központ igazgatói páIyázatának kiírásáróI

A katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVlll, töruény 46.§ (4) bekezdése alapján, a 27/2021. (1.29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosítoft polgármesteri jogkörömben eljárua, a
balassagyarmati polgárok biztonsága, a humánjárvány terjedésének csökkentése érdekében az alábbi
döntést hozom:

1,) Balassagyarmat Város Polgármestere a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ költségvetési
szeru vezetésére pályázatot ír ki a határozat mellékletében foglalt tartalommal.

2.) A Polgármester létrehozza a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiröl és
foglalkoztatási követelményeiröl, az intézményvezetöi pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint
egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30,) EMMI rendelet 6. § (1)
bekezdésébe n megjelölt szakértői bizoftságot az alábbi tagokkal :

- alaptevéRenységnek megfelelő országos szakmai szeruezet egy tagja vagy kulturális
szakéftöi nyilvántaftásban szereplö kulturális szakéftő, delegált tag

- Mikszáth Kálmán Művelödési Központ dolgozóinak képviselöje
- Kulturális Bizottság elnöke

3.) A Potgármester fetkéri a jegyzőt, hogy aszükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidö: 2021. jtllius 1 0.
Felelös: Csach Gábor Lóránt polgármester

dr. Varga Andrea jegyző
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Mikszáth Kálmán Műveiődési Központintézményvezetői pátyázata 
Melléklet

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyitvános pályázatot hirdet a Mikszáth
KáImán Müvelődési Központ (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedetem (tt 50,) vezetésére,
ig azg atói m u n ka körbe n, az al á bbi fe ltételekke l :

pálvázati feltétel:

, felsÖfok(l végzettség és közmüvelödési szakképzettség vagy nem szakirány(l felsöfokú
v é g zeft ség é s f el sőfo kú sz a ki rá n y (l sz a kké p e s íté s,- végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény
alaptevékenységének megfelelö feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakortatot
szerzett

- kiemelkedö szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,- a magasabb vezetöi beosztás ellátására a megbízást megetőzöen az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezeftségekről szóló 2007, évi CLtl töruény szerinti
vagyon nyilatkozat tétel,

- cselekvÖképesség büntetlen elöélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll
foglal kozástól eltiltás al aft .

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt
elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követö két
éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be ketl mutatni a
m u n káltatói jog kör gyakorlój á n a k.

A pálvázathoz csatolni kell:

- a pályázó részletes szakmaiönéletrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésböl kiinduló, fejlesztési

el képzeléseket megfog al m azó vezetési prog ra mot,- a végzettséget és szakképzettséget igazoló oktevelek másotatát,- a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,- a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatainak pályázati eljáráson belüli
kezeléséről,
a pályázó nyilatkozata arról,
megtárgyalását,

hogy nyilvános vagy záft ülésen kéri a pályázat

- bérigénymegjelölése,
- 3 hőnapnál nem régebbierkölcsi bizonyítványt.

A pályázat elbírálásánál elönyt ielent:

- vezetöi munkakörben szerzett 5 év szakmai gyakorlat

A pálvázat benvúitásának határideie: 2021. augusztus 31.

A Pálvázat elbírálásának határideie: a pályázati határidö lejáratát követő 30 napon belüt történik.

Az iqazgatÓi megbízás határozott idöre, 5 évre, 2021. október 1-től 2026. szeptember 30-ig szól.

A.mu.nkakörbe tartozó. illgtve a vezetöi meqbízással iáró fetadatok: Az intézmény munkájának
iránYÍtása, összehangolása, gondoskodás az intezmeny ma*aaeséhez szükséges belsó
szabálYzatok elkészítéséröl, elöterjesztéséröl, betaftásáról; áz intézmény képviseleténák ellátása,
kaPcsolaftartás a fenntaftóval, társintézményekkel, társadatmi szervezetekkel.
Az intézményvezetőre. a munka töruénykönyvéről szóló 2012. évi l. töruény vezetö átlású
munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit kelt alkalmazni, jogviszonya munkavisiony
A fenntartÓ az intézményvezetöt megbízásának lejártát követöen müvelődésszeruezö szakmai
m u n ka körbe n h atá roz atl a n idó re tová b b fog l at koztatj a

J avadalmazás: Megállapodás szerint

4Pálvá?atot zárt boiltékban. ,,MKMK lntézményvezetői pályázat" megjelötésse/ Balassagyarmati
K:?z.ös Önkormányzati Hívatal címére kell benyújtani Q6ŐO'Balassagyarmat, Rákóczifejeőelem út
12.)



A pálvázat elbírálásának módia, rendie: A pályázókat Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselö-testülete általalakított Szakmai bizottság hallgatja meg. A megbízásról Balassagyarmat
Város Önkormányzatának Képviselö-testülete dönt, A Képviselö-testület fenntartja a jogot, hogy
még éruényes pályázatok esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Felviláqosítás az intézményröl és a megbízás feltételeiröl a 06-35-505-925 telefonszámon kérhetó
dr. Varga Andreától Balassagyarmat Város jegyzójétöl,


