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40/2021.(lX.29,) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírásáről

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testütete a fenntartásában müködö Madách
lmre Városi Könytttár (székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedetem út 50) vezetésére,
igazgatÓi munkakör betöltésére - a kulturális intézményben fogtatkoztatoftak munkaköreiről és
foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéröt, valamint
egyes kulturális tárgy(l rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMM| rendeletben
(továbbiakban: EMM| rendelet) foglaltakra tekinteftel - a határozat melléklete szerinti taftalommal
pályázatot ír ki.

Határidö: 2021. október 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyzö

2,) A Képviselő-testület az EMM| rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti szakmai bizoftságot az alábbi
tag okkal kívá nj a l étreh oz n i :

- az intézmény alaptevékenységének megfelelő országos szakmai szeruezet egy tagja, vagy a
kulturális szakértöi nyilvántartásban szereplő kulturális szakértö,

- a Madách lmre Városi Könyftár dolgozóinak egy képviselöje,
- a Kulturális Bizoftság elnöke.
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Balassaovarmat Város Önkormánvzata Képviselő-testületének 40/2021.0X.29.| számú határozatának
melléklete:

Madách lmre Városi Könyvtár intézményvezetői pályázata

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

pálvázati feltétel:
- szakirány(t felsöfok(t végzettség és szakképzeftség,
- KER szerinti 82 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
- végzettségének és szakképzeftségénekvagy az intézmény alaptevékenységének megfetelő

jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,
- a magasabb vezetői beosztás ellátására a megbízást

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
megelözöen az egyes
CLll törvény szerinti

vagyon nyil atkozat tétel,
- cselekvöképesség, büntetlen előélet és annak

fog lal kozástól eltiltás al att,
igazolása, hogy a pályázó nem áll

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazott elvégzése.
Ennek hiányában a vezető állású munkavátllalói munkakör betattését kövátő két éven beltit
kötetes a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be ketl mutatni a munkáltatóijogkör
gyakorlójának.

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

elképzeléseket megfogalmazó vezetési programot,- a végzeííségef és szakképzettséget igazoló oklevelek másolatát,- az idegelnyelv-ismeret igazolását szolgáló nyelwizsga-bizonyítványt vagy azzal
egyenértékű okiratot vagy szakmai gyakorlat külfölditeljesítéséröt szótó igazolást,- a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazotást- a Pályázó hozzájárulÓ nyilatkozatát a személyes adatainak pályázati eljáráson belüli
kezeléséről,

- a PályázÓ nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,- bérigénymegjelölését,
- 3 hónapnál nem régebbierkölcsi bizonyítványt.

A pálvázat benv(litásának határideie: 2021. november 30.

A Pálvázat elbírálásának határideie: a pályázati határidő lejáratát követő 30 napon betüt.

Az iqazqatÓi meqbÍzás határozoft idöre, 5 évre, 2022. január 1-jétól 2026, december 31-éig

A.munkakÖrbe tartozÓ,.illetve a vezetői meqbízással iáró feladatok: Az intézmény munkájának
ir!,nYÍtás9, összehangolása, gondoskodás az intézmény műkodéséhez szúkséges belső szabályzatok
elkészÍésérÓl, elÖterjesztéséröl, betartásáról; az intézmény képviseteténe* etlátása, kapcsolattártás a
fen ntartóval, társintézmé nyekkel, társadat m i szervezetekkél.
Az intézményvezetÖre a munka töruénykönyvéről szótó 2012, évi l. töruény vezetö állás(t
munkavállalÓkra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, jogviszonya munkaviszony
A fenntartÓ az intézményuezetőt megbízásának lejártát ioietaen ianyvtáros szakmai munkakörben
határozatlan idóre tovább fogl alkoztatja

J avadal m azás: Meg ál lapod ás sze ri nt

A Pélváz?tot zárt bofitékban. ,,MIVK lntézményvezetói pályázat" megjelölé.sse/ Balass agyarmati Közös
Önkormányzati Hivatatcrmére kelt benyújtani'(2660 aáaősagyarmali aakóczifejedelem út 12.)

4.Pá.lváZ3t elbÍráláséngk.rygdia. rendie: A pályázókat Balassagyarmat Város önkormányzata
KéPviselÖ-testÜlete által alakított szakmai bizottság hallgatja meg.- A megbízásról Balassagyármat



Város önkormányzatának Képviselö-testülete dönt. A Képviselö-testület fenntartja a jogot, hogy még
érvényes pályázatok esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Fetvilágosítás az intézményröl és a megbízás feltételeiről a 06-35-505-925 telefonszámon kérhetö dr.

Varg a An dreától Balassagya rm at Város jegyzöjétöl.

Balassagyarmat, 2021 . szeptember 29.
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