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Balassagyarmat Vdros Onkorm6nyzata
a "Kozalkalmazottak jogallasarol szolo" 1992. 6vi XXX|ll. torueny 20iA. S alapjdn
pdlydzatot hirdel

Madiich lmre V6rosi Konyvt6r
i

nt6zm6nyv ezetS (magasabb vezet5)
beoszt6s ell6t6sdra.

A ktizalkalmazotti jogviszony id5tartama:
hat5rozatlan idejfi kozalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztat6s jellege:
Teljes munkaid6

A vezet6i megbiz6s id6tartama:
A vezetcii megblzds hat6rozott id5re, 2019.01.01-2023.12.3f -ig sz6l.

A nrunkav6gz6s helye:
Ndgrdd megye, 2660 Balassagyarmat, Rdk6czifejedelem 0t 50.

A beosztSsh oz fartoz5, illetve a vezet5i megbizSssal jiir6 l6nryeges feladatok:

Az int6zm6ny munkSjdnak irdnyitdsa, osszehangolSsa, gondoskodds az int6zm6ny
m6kod6s6hez sztiks69es bels5 szab6lyzatok elk6szit6s6r5l, el6terjesztes6r5l,
betartds6r6l;

az int6zm6ny k6pviselet6nek ell5t6sa,

kapcsolattarlSs

a

fenntartoval,

t5rsint6zmenyekkel, tdrsadalmi szervezetekkel.

llletm6ny 6s juttat6sok:
Az illetm6ny megSllapit6s6ra 6s a juttatdsokra a "Kozalkalmazoflak jogSllSsdr6l sz5l6"
'1992. 6vi XXX|ll. torv6ny rendelkez6sei azir6nyad6k.
P

itly

inati

fe lt6te I e k :

F5iskola, szakirdnyf fels6fokr] v6gzettseg 6s szakk6pzetts6g, vagy nem
szakir6nyri fels5fokri v6gzetts6g 6s szakk6pzettseg, valamint OKJ szerinti
httpJ/admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?l
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seged konyvtS ros szakk6pesit6s,

'
'

v6gzettsrlg6nek 6s szakkepzetts6g6nek 6s egyben az int6zm6ny
alaptev6kenys6g6nek megfelel6 - LegalSbb 5 5v feletti szakmai tapasztalat,
a magasabb vezetSi beosztds ell5t6sdra a megbizdst megel6z6en az egyes
vagyon nyilatkozat-t6tel i kotelezetts6gekr6l sz6l6 2O07 . evi CL I I torveny szerinti
vagyonnyilatkozat t6tel
cselekv5k6pess6g, bLintetlen el66let 6s annak igazoldsa, hogy a pdlydzo nem
6ll foglalkoz6stol eltiltiis alatt

A piilyrizat elbfrSliisiin6l e15nyt jelent:

'

Vezetdi munkakorben szerzett - LegalSbb 5 6v feletti vezet6i tapasztalat.

A p6ly inat

; '
.
.
, '
'
.

r6szel<6

nt

be nyrijta n d6

i

ratok, gazol
i

5s ok :

az int6zm6ny vezet6s6re vonatkoz6, szakmai helyzetelemz6sb6l

kiindu16,

fejlesztesi elkepzeleseket megfog almazo vezetesi program
a v6gzetts6get 6s szakk6pzetts6get igazol6 oklevelek mdsolata
a szakmai gyakorlat megletet tanrisito munkiiltat6i igazol6s
apdlyAzohozzitiirul5 nyilatkozata a szem6lyes adatainak pillydzati eljdrdson
be[ili kezel6s6r5l
a p6lyaz6 nyilatkozata arr6l, hogy nyilvdnos vagy z6rt tjl6sen k6ri a palyazat
megtdrgyalSs6t
3 h6napn5l nem r6gebbierkolcsi bizonyitvdny

A beoszt5s betrilthetSs6g6nek id6pontja:
A beosztds legkoriibban 2019. janulr 1. napjat6l tolthet6 be.

A p6ly6zat benyfjtdsSnak hat6rideje:. 2018. november

5.

A pillyazati kiirdssal kapcsolatosan tovdbbi inform6ci6t runyogin6 dr. Gdlik Agnes
aliegyzS ny0jt, a 0635i505-925 -os telefonszdmon.

A p6lydzatok benyrijt6siinak m6dja:
Postai [ton, a pAlyivatnak a Balassagyarmat Vdros Onkorm6nyzata cim6re
tort6n5 megkUldes6vel (2660 Balassagyarmat, Rdk6czi fejedelem ut 12. ).
K6rjtik a borit6kon felttintetni a p{lyivati adatbdzisban szerepl5 azonosit6
sz6mot: 6H11236212018 , valamint a beosztds megnevezes6t: igazgato.
Szemelyesen: Vida Tibol Nogr6d megye, 2660 Balassagyarmat, Rdk6czi
fejedelem ut 12. .

.

.

A p6ly 6zat

el

biriilSs6 nak m6dja, rendje:

A p6ly6tzokat Balassagyarmat V6ros Onkormdnyzata K6pvisel5-testrilete 6ltal alakitott
Szakmai bizottsdg hallgatja meg. A megbizdsr6l Balassagyarmat Vdros
Onkormdnyzatdnak K6pvisel5-testrilete dont. A K6pviselS-testulet fenntartja a jogot,
hogy m6g 6rv6nyes p{ly{zatok eset6n is a pillydzatot eredm6nytelennek nyilvdnitsa.

A piilydzat elbir5ldsdnak hatiirideje: 2018. november 30.
httpJ/admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?lD=399443
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A pitlyAzati kiirds tov5bbi kiizz6t6tel6nek helye, ideje:

.
.
A

Balassagyarmat V6ros Honlapja - 2018. okt6ber 5.
Balassagyarmati V6rosi TV Keptjsaga - 2018. oktober 5.

munkSltat6val kapcsolatban tovdbbi inform6ci6t

a wwwbalassagyarmat.hu

honlapon szerezhet.

http://admin.kozigallas. gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?lD=399443
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