
Balassaqyarmat Város Önkormánvzata Képviselfitestületének 150/2022.0X.29.| számú határozatának
melléklete:

M i kszáth KáI m án M űvel ődési Központ i ntézm ényvezetői pályázata

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képvisel&testülete nyitvános pályázatot hirdet a Mikszáth
Kálmán Müvelődési Központ (székhely:2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedetem (lt 50,) vezetésére,

ig azg ató i m u n ka körbe n, az al ábbi fe ltétele kkel :

pálvázati feltétel:

- a kulturális intézményekben foglalkoztatoftak munkaköreiröl és fogtatkoztatási követetményeiről,
az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturátis tárgyú
rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X,30.) EMM| rendelet 1, szám(l mettéklete szerinti
felsöfokú végzettség és közmüvelödési szakképzettség vagy nem szakirányú felsöfokú
végzeftség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,

- végzeftségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény
alaptevékenységének megfeleló feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szenett,

- kiemelkedö szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,

, a magasabb vezetöi beosztás ellátására a megbízást megelőzöen az egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségekröl szóló 2007. évi CLll töruény szerintivagyonnyitatkozat tétel,

- cselekvöképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pátyázó nem állfoglalkozástót
eltiltás alaft,

- államháztartási éi vezetési ismereteket ny(ljtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése.
Ennek hiányában a vezető állás(l munkavátlalói munkakör betöltését követő két éven belüt
köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be ketl mutatni a munkáltatói jogkör
gyakorlójának.

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

elképzeléseket megfogalmazó vezetési programot,
- a végzettséget és szakképzeftséget igazoló oklevelek másolatát,
- a szakmai gyakorlat meglétét tan(lsító munkáltatói igazotást,, a PálYázÓ hozzájárulÓ nyilatkozatát a személyes adatainak pátyázatieljáráson belüli kezelésérőt,- a PálYázÓ nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zátt ülésen kéri a pátyázat megtárgyalását,- bérigény megjelölését,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

A pálvázat elbíráIásá\ál előnvt ielent:

- vezetöi munkakörben szerzett 5 év szakmai gyakorlat

A pálvázat benyúitásának határideie: 2022. november 15.

A Pályázat elbÍrálásának határideie: a pályázati határidö lejáratát követö 30 napon belüt történik,

Az igazgatÓi meobízás határotzoft időre, 5 évre - 2023. január 1-jétöl 2027. december 31-éig - szól.

A munkakörbe tartozÓ, illetve a vezetői meqbízással iáró feladatok: A közmüvelődési intézmény
munkájának irányÍtása, összehangolása, gondoskodás az intezmeny működéséhez szukséges belsó



szabályzatok elkészítéséről, előterjesztéséről, betartásáról; az intézmény képviseletének ellátása,
kapcsolattartás a fenntartóval, társintézményekkel, társadalmi szeruezetekkel.

Az intézményvezetöre a munka törvénykönyvéröl szóló 2012. évi l, töruény vezetö állású
munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, jogviszonya munkaviszony.

A fenntartó az intézményvezetót megbízásának lejártát követöen művelödésszeruező szakmai
m u n k a kö rb e n h at á roz atl a n i d ő re tov á b b f og l a l kozt atj a.

J avadal mazás: Megállapodás szerint.

A pályázatot zárt boiltékban, ,,MKMK lntézményvezetői pályázat" megjelöléssel Balassagyarmati Közös
önkormányzati Hivatalcímére kellbenyújtani (2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedelem út 12.).

A pátyázat etbírálásának módia, rendie: A pályázókat Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselö-testülete által alakított szakmai bizottság hallgatja meg. A megbízásról Balassagyarmat
Város önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy még
érvényes pályázatok eseíén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Felvilágosítás az intézményröl és a megbízás feltételeiröl a 06-35-50*925 és a 06-20-4476922
telefonszámokon kérhetö dr. Varga Andreától Balassagyarmat Város jegyzöjétöl.

Balassagyarmat, 2022, szeptember 29.


