
BÁtAssA G vARM AT vÁno s ö u xo nm Á NyzAT A
POLGÁRMESTERÉNEK

1 33/2021 . (V1.1 4.) h atározata
a Madách lmre Városi Könyvtár igazgatói pályázatának kiírásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi
O<XVlll. 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 Madách Imre Városi Könyvtár költségvetési szerv
vezetésére pályázatot ír ki a határozat mellékletében foglalt tartalommal.

2.) A Polgármester létrehozza a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiröl és
foglalkoztatási követelményeiröl, az intézményvezetói pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint
egyes kulturális tárgyú rendelete? módosításáról szóló 39/2020. (X, 30.) EMM| rendelet 6. § (1)
be kezdésében megjelölt szakéftői bizottságot az al ábbi tagokkal :

- Magyar Könyvtárosok Egyesülete által delegált tag
- Madách lmre Városi Könyvtár dolgozóinak képviselöje
- Kulturális Bizottság elnöke

3,) A Polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg,

Határidö: 2021, július 10.
Felelős: Csach Gábor Lóránt polgármester

dr. Varga Andrea jegyzó



Melléklet

Madách lmre Városi Könyvtár intézményvezetői pályázata

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselö-testülete nyitvános pályázatot hirdet a Madách
lmre Városí Könyvtár (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem (tt 50,) vezetésére, igazgatói
munkakörben, az alábbi feltételekkel:

pálvázati feltétel:

- szakirány(l felsöfok(l végzeftség és szakképzeftség,
- KER szerinti 82 szintet elérö idegennyelv-ismeret
- végzeftségének és szakképzeftségének vagy az intézmény alaptevékenységének

megfelelö jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat
- a magasabb vezetői beosztás ellátására a megbízást megelőzöen az egyes

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekröl szóló 2007. évi CLll töruény szerinti
vagyon nyilatkozat tétel,

- cselekvöképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pátyázó nem áll
fog l al kozá stól eltiltás al att,

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt
elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöttését követó két
éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be ketl mutatni a
m u n káltatói jog kör gya korl óján ak,

A pálvázathoz csatolni kell:

- a pályázó részletes szakmaiönéletrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésből kiinduló, fejtesztési

elképzeléseket megfogalmazó vezetési programot,
- a végzeftséget és szakképzefíségeí igazoló oklevelek másolatát,- a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,- a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatainak pályázati

kezeléséről,
eljáráson belüli

- a Pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat
megtárgyalását,

- bérigénymegjelölése,
- 3 hónapnál nem régebbierkölcsi bizonyítványt.

A pálvázat elbírálásánál előnvt ielent:

- vezetöi munkakörben szerzett 5 év szakmai gyakortat

A pálvázat benvúitásának határideie: 2021, augusztus 31,

A pályázat elbírálásának határideie: a pályázati határidő lejáratát követö 30 napon belüt történik.

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

4 munkakörbe tartozó, illetve a vezetói megbízássat iáró feladatok: Az intézmény munkájának
iránYÍtása, összehangolása, gondoskodás az intézmény műkodésehez szükséges'belsö
szabályzatok elkészítéséről, előterjesztéséröl, betaftásáról; az intézmény képviseleténéx eilatasa,
kapcsolaftartás a fenntaftóval, társintézményekkel, társadalmi szerueze{ekkel.

Az intézményvezetÖre a munka töruénykönyvérőt szóló 2012, évi l. töruény vezetö állású
munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit kell atkalmazni, jogviszonya munkavisiony
A fenntaftÓ az intézményvezetőt megbízásának tejártát követöen könyvtáros szakmai
m u n ka kö rbe n h atá roz atl a n időre tov á b b fog l al koztatj a

J avadal mazás: Megállapodás szerint

A. Pálváíatot zárt boítékban, ,,MIVK lntézményvezetói pályázat" megjelölésse/ Balassagyarmati
lr9z.ös Önkormányzati Hivatat címére kell benyttjtani Q6bObalassagyarmat, Rákóczifeleáielem lt
12.)



A pálvázat elbírátásának 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 érvényes pályázatok esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Felvilágosítás az intézményról és a megbízás feltételeiról a 06-35-505-925 telefonszámon kérhetó
dr. Varga Andreától Balassagyarmat Város jegyzőjétől,

Hq


