
BALÁSSÁG YARMAT YÁnOS ÖN XOaUÁNYZATA
POLGARMESIERÉNEK

a M i kszáth Kál m án Í,Y3!ilr!!;zu,r!:r',;:;:;,tfr tyazatanal ki í rásá rót

A katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi
CXXV|ll. töruény 46.§ (4) bekezdése alapján, a 27/2021.(1.29,) Korm, rendetettet kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben etjárua, a
balassagyarmati polgárok biztonsága, a humánjáruány terjedésének csökkentése érdekében az atábbi
döntést hozom,

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

2.) A polgármester létrehozza a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiröt és
foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetöi pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint
egyes kulturális tárgy(l rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMM\ rendelet 6. § (1)
bekezdésében megjelölt szakértői bizoftságot az alábbi tagokkal:

. alaptevékenységnek megfelelö országos szakmai szeruezet egy tagja, vagy kutturális
szakéftöi nyilvántartásba n szereplö kulturális szakértö, deleg ált tago Mikszáth Kálmán Művelödési Központ dolgozóinak képviselöjeo Kulturális Bizoftság elnöike

3.) A polgármester felkéri a jegyzöt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő:
Felelős:

2021. március 10.
Csach Gábor Lóránt polgármester
dr. Varga Andrea jegyzö
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1. számú melléklet

M i kszáth Kál m á n M űvel ődési Központ i ntézm ényvezetői pályázata

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselö-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Mikszáth
Kálmán MŰvelődési Központ /2660 Balassa gyarmat, Rákóczi fejedelem út 50./ vezetésére, igazgatói
munkakörben, az alábbi feltételekkel:

pálvázati feltétel:
c felsófokú végzeftség és közművelödési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség

é s fel sófokú sza ki rá n y(l sza kké pe sítés,
. végzeftségének, szakképzeftségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény

alaptevékenységének megfelelö feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzettc kiemelkedö szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,. a magasabb vezetői beosztás ellátására a megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekröl szóló 2007. évi CLll törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel,o cselekvőképesség büntetlen elöélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglatkozástól
eltiltás alatt.

A pálvázathoz csatolni kell:
o a pályázó részletes szakmaiönéletrajzát,
c az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai hetyzetelemzésból kiinduló, fejlesztési elképzeléseket

megfog a l m azó vezeté si p rog ra mot,o a végzettséget és szakképzeftséget igazoló oklevetek másolatát,. a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,. a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatainak pályázati eljáráson belüti kezetéséröl,o a PályázÓ nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pátyázat megtárgyalását,. bérigény megjelölése,
o 3 hónapnál nem régebbierkölcsi bizonyítványt.

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

A P.áluézat-benvúitásának határideie: a www.balassagyarmat.hu internetes oldalán való megjelenéstől
számított 30. nap.

A pályázat elbÍrálásának határideie: a pátyázati határidő lejáratát követö 30 napon betüt töfténik.

Az igazqatÓi megbízás határozott időre, 5 évre, 2021. június 1}-tőt 2026, június 9-ig szót.

A munkakörbe illetve a. vQzetöi meqbízássat iáró feladatok: Az intézmény munkájának irányítása,
összehangolása, gondoskodás az intézmény mÚ*oaesenez szükséges neÉa szabaíyzatok
e_lkészÍtésérÖl, előterjesztéséröl, betartásáról; az intézmény képviseletének7ila6sa, kapcsotatártás a
fenntartóval, társintézményekkel, társadalmi szervezetekkél.
Az intézményvezetőre a munka töruénykönyvéröl szóló 2012. évi l. töruény vezető állású
munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit kell atkalmazni, jogviszonya munkaviszony
A fenntaftÓ az intézményvezetőt megbízásának lejártát iovétaen ionyvtáros szakmai munkakörben
h atá rozatl a n i dőre tová b b fog l al koztatj a

Javadal mazás: Megállapodás szerint

4Pélvázatot zátt borÍtékban. ,,MKMK lntézményvezetői pályázat" megjelöléssel Balassagyarmati Közös
Önkormányzati HivatatcímÁre kelt benyújtani(Zaoo aainssagyarmaÍ,' Rákóczifejedelem út 12.)



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

Felvilágosítás az intézményröl és a megbízás feltételeiról a 06-35-505-925 telefonszámon kérhetö dr.
V a rg a An d re ától B a l assag ya rm at V á ros jegyzójétől.

Balassagyarmat, 2021. március 8.
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