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melléklete: '

Madách lmre Városí Könyvtár intézményvezetői pályázata

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a
Madách lmre Városi Könyvtár (2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedelem út 50.) vezetésére,
ig azg atói m u n kakörben, az al ábbi feltételekkel :

pálvázati feltétel:

- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,- KER szerinti 82 szintet elérő idegennyelv-ismeret,, végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének
megfelel ő jogv i szonyb an leg al ább ötéves szakm ai gyakorl at,- a magasabb vezetői beosztás ellátására a megbízást megelözően az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLll töruény szerinti
vagyon nyil atkozat tétel,

- cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pátyázó nem ált
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt
elvégzése, Ennek hiányában a vezető áIlású munkavállalói munkakör betöltését
követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazotó okiratot be kelt
mutatni a m unkáltatói jogkör gyakorlójának.

A pályázathoz csatolni kell:

- a páIyázó részletes szakmaiönéletrajzát,, az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésbőt kiinduló,
fejlesztési elképzeléseket megfogalmazó vezetési programot,

- a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolatát,- az idegennyelv-ismeret igazolását szolgáló nyelwizsga-bizonyítványt vagy azzal
egyenértékű okiratot vagy szakmai gyakorlat küIfölditeljesítéséről szóló igazolást,- a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazotást- a pályázÓ hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatainak pályázatietjáráson betüti
kezeléséről,, a PáIyázÓ nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt ütésen kéri a pátyázat
megtárgyalását,

- bérigénymegjelölését,
- 3 hónapnál nem régebbierkölcsi bizonyítványt,

A nálvázat benvúitásának határideie: 2022. ápritis 30,

A pálvázat elbírálásának határideie: 2022. június 30.

Az iqazqatói meqbízás határozott időre, 5 évre, 2022. jútius l-tőt 2027. június 30-ig
A munkakörbe taríozó. illetve a vezetói meqbízással iáró fetadatok: Az intézmény
munkájának irányítása, összehangolása, gondoskodás az intézmény működéséhőz
szükséges belső szabályzatok elkészítéséről, előterjesztéséről, betartásáról; az intézmény
képviseletének ellátása, kapcsolattaftás a fenntartóval, társintézményekkel, társadalái
szeruezetekkel.

Az intézményvezetőre a munka törvénykönyvérőt szóló 2012. évi t. töruény vezető átlású
munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit kell alkatmazni, jogviszonya munkaviszony



A fenntartó az intézményvezetőt megbízásának lejártát követően könyvtáros szakmai
m u n kakörben h atározatl an időre tov ább fogl alkoztatja

J av ad al m azás: Meg ál l apod ás szeri nt

A pál:tázatot zárt boítékban, ,,MlVK lntézményvezetői pályázat" megjelöléssel
Balassagyarmati Közös Ónkormányzati Hivatal címére kell benyújtani (2660
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 1 2,)

A pályázókat Balassagyarmat Város
a Képviselő-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 esetén is a pályázatot
e red m é nytel e n ne k nyilv án ítsa.

Fetviláqosítás az intézményről és a megbízás feltételeiről a 06-35-505-925 telefonszámon
kérhető dr. Varga Andreától Balassagyarmat Város jegyzőjétől.

Balassa gya trnat, 2022. íebrufu 22.


