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14/2021.(l1.10,) h a t á r o z a t a
a Madách lmre Városi Könyvtár igazgatói páIyázatának kiírásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011, évi
CXXV|ll. töruény 46.§ (4) bekezdése alapján, a 27/2021,(t.29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárua, a
balassagyarmati polgárok biztonsága, a humánjáruány terjedésének csökkentése érdekében az atábbi
döntést hozom.

1.) Balassagyarmat Város Polgármestere a Madách lmre Városi Könyvtár költségvetési szeru
vezetésére pályázatot ír ki a határozat mellékletében foglalt tartalommal.

2.) A Polgármester létrehozza a kulturális intézményben foglatkoztatoftak munkaköreiröt és
foglalkoztatási követelményeiröl, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéröl, vala,mint
egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMM| rendelet 6. § (1)
bekezdésében megjelölt szakértöi bizoftságot az alábbi tagokkal:

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

3.) A Polgármesterfelkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2021, február 1 2.
Felelős: Csach Gábor Lóránt polgármester

dr. Varga Andrea jegyzö





1. számú melléklet

Madách Imre Városí Könyvtár íntézményvezetői pályázata

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyitvános pályázatot hirdet a Madách
lmre Városi Könyvtár /2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedetem tlt 5Ó./ vezetésére, igazgatói
munkakörben, az alábbi feltételekkel:

pálvázati feltétel:
. szakirány(J felsöfok(t végzeftség és szakképzettség,o KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
o végzettségének és szakképzeftségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfetelő

jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat
. a magasabb vezetői beosztás ellátására a megbízást megetőzően az egyes

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekröl szóló 2007. évi CLtl törvény szerinti
vagyonnyilatkozat tétel,

o cselekvőképesség büntetlen elöélet és annak igazotása, hogy a pályázó nem ált
fog l al koz ástól e lti ltás al aft ,

A pálvázathoz csatolni kell:
- a pályázó részletes szakmaiönéletrajzát,- az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésből kiinduló, fejlesztési

elképzeléseket megfog al mazó vezetési prog ra mot,- a végzeífségeí és szakképzeftséget igazoló oklevelek másolatát,- a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,- a PálYázÓ hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatainak pályázati etjáráson betüli
kezeléséről,

- a PályázÓ nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyatását,- bérigénymegjelölése,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pálvázat elbírálásánál elönvt ielent:
- vezetői munkakörben szerzett 5 év szakmaigyakorlat

A Pélyázat benvúitásának határideje: a www.balassagyarmat.hu internetes otdalán való
megjelenéstöl számítoft 30. nap.

A pálvázat elbÍrálásának határideie: a pályázati határidö tejáratát követö 30 napon belültörténik.
Az iqazgatÓi megbízás határozoft idöre, 5 évre, 2021 . május 1s-tót 2026, május 12-ig szól.
A munkakörbe illetve a.ve?etli meobízá,ssal iáró feladatok: Az intézmény munkájának irányítása,
összehangolása, gondoskodás az intézmény műkódéséhez szükséges oelóo szabaíyzatok
elkészítéséröl, elöterjesztéséről, betaftásáról; az intézmény iépviseletének eítátása,
kaPcsolaftaftás a fenntartóvat, társintézményekket, társadalmi szervezeteikel.
Az intézményvezetÖre a munka töruénykönyvéröt szóIó 2012, évi t. töruény vezető átlású
munkavállalÓkra vonatkozó rendelkezéseit kell atkatmazni, jogviszonya munkavisiony
AfenntartÓ az intézményvezetőt megbízásának lejártát követően könyvtáros szakmai munkakörben
h atározatlan idöre tovább fogl al koztatja

Javadalmazás: Megállapodás szerint

4 Pálvá?atot zátt boÍtékban. ,,MIVK lntézményvezetői pályázat" megjelölésse/ Balassagyarmati
ry9r9" Önkormányzati Hivatat címére kell benytljtani/Z660blahssagyőrmat, Rákóczifejedetem út
12,/



,i

A pálvázat elbírálásának módia, rendie: A pályázókat Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testülete által alakított Szakmai bizottság hallgatja meg. A megbízásról Balassagyarmat
Város Önkormányzatának Képviselölestülete dönt. A Képviseló-testület fenntartja a jogot, hogy
még érvényes pályázatok esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Felviláqosítás az intézményröl és a megbízás feltételeiról a 06-35-505-925 telefonszámon kérhető
dr. Varga Andreától Balassagyarmat Város jegyzöjétöl.
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