
BALASSÁG YARMAT Y/nOS ÖUXOnUÁNYZATA
poteÁaursrraÉNex

63/2021.(lV.06.) h a t á r o z a t a
a 39/2021 .(il.08.) határozat módosításáról

A katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVlll. töruény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséröl szóló 27/2021.(1.29.)
korm. rendeletre tekintettel a következő döntést hozom:

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselö-testülete, az e határozat mellékletében
foglalt tartalommal, módosítja a 39/2021.(ll1.08.) határozatával elfogadott pályázati kiírást.

2.) A polgármester felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:
Felelős:

2021. április 8.
Csach Gábor polgármester



A 63/2021 . (lV.06.) szám(l h atározat melléklete

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

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselö-testütete nyilvános pátyázatot hirdet a Mikszáth
Kálmán Müvelődési Központ /2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50./ vezetésére, igazgatói
munkakörben, az alábbi feltételekkel:

pálvázati feltétel:
o felsöfok(l végzettség és közművelödési szakképzeftség vagy nem szakirány(l felsöfokú végzettség

és fel sőfoktlt szaki rá ny (l sz a kké pesíté s,
c végzettségének, szakképzeftségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény

alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzettc kiemelkedő szakmai vagy szakirány(t tudományos tevékenység végzése,
. a magasabb vezetöi beosztás ellátására a megbízást megelózóen az egyes vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezeftségekröl szóló 2007. évi CLll töruény szerintivagyonnyilatkozat tétel,o cselekvőképesség, büntetlen elöélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól
eltiltás alatt.

o államháztartási és vezetési ismereteket ny(tjtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, Ennek
hiányában a vezetö állás(l munkavállalói munkakör betöltését követö két éven belül köteles a
képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatóijogkör gyakorlójának

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

elképzeléseket megfog al mazó vezetési prog ramot,
o a végzeftségeí és szakképzeftséget igazoló oklevelek másolatát,c a szakmai gyakorlat meglétét tan(lsító munkáltatói igazolás,
. a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatainak pályázati eljáráson belüli kezeléséröl,o a pályázó nyilatkozata anól, hogy nyilvános vagy zátt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,. bérigény megjelölése,
o 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

A pályázat elbírálásánál elónvt ielent:
. vezetói munkakörben szeneft 5 év szakmaigyakorlat

A pálvázat benv(titásának határideie: 2021, május 10,

A pálvázat elbírálásának határideie: 2021. június 4,

Az iqazgatÓi megbízás határozott időre, 5 évre, 2021. j(lnius 1}-töl 2026. június g-ig szóL

A munkakörbe illetve a vezetöi meobízással iáró feladatok: Az intézmény munkájának irányítása,
összehangolása, gondoskodás az intézmény müködéséhez szükséges belsö szabáIyzatok
elkészíéséról, elöterjesztéséröl, betartásáról; az intézmény képviseletének ellátása, kapcsotattáftás a
fenntartóval, társintézményekkel, társadalmi szeruezetekkel.
Az intézményvezetöre a munka törvénykönyvéröl szótó 2012. évi t. töruény vezető állású
munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, jogviszonya munkaviszonyA fenntartÓ az intézményvezetőt megbízásának lejártát követően művelödés§zeruező szakmai
m u n ka kö rb e n h atá roz atl a n id öre tov á b b fog l a l koztatj a

J avadalmazás: Megállapodás szerint

A Pálv1,zatot zárt borítékban. ,MKMK lntézményvezetői pályázat" megjelölésse/ Batassagyarmati
Közös Önkormányzati Hivatalcímére ketl benyújtani (ZOoo Balássagyarmái, Rákóczifejedeleá'út 12,)

4,,Pa!varg! qtblrálw A pátyázókat Balassagyarmat Város önkormányzata
KéPviselő-tesíü/eíe által alakítoft Szakmai bizottság hallgatja meg.- A megbízásról Batassagyármat



Város Önkormányzatának Képviselö-testütete aon(.!l, Képvisetö-testület fenntartja a jogot, hogy még
érvényes pályázatok eseíén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Felvilágosítás az intézményröl és a megbízás feltételeiról a 06-35-50í925 telefonszámon kérhetó dr,
Varg a An dreától, Bal assagyarmat Város jegyzöjétöl.

Balassagyarmat, 2021. április 6.
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