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BALÁ SSÁ GYARM AT VÁRO S Ó rU XO aU ÁNYZATA
KÉpv t sELó-r r sr ü rET ÉN EK

50/2021.(lX.29.) h a t á r o z a t a
a Mikszáth Kálmán Míivel dési K zpont intézményvezet i páIyázatának elbírálásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviset -testtjlete a Mikszáth Kálmán M velódési
Kózpont (székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczifejdelem út 50.) intézményvezet i munkakórének
betóltésére meghirdetett pályázatát - a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkakóreir l és
a foglalkoztatási kóvetelményeir l, az intézményvezet i pályázat lefolytatásának rendjér l, valamint
egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMl rendelet
(továbbiakban: EMM| rendelet) 1. szám mellékletében a kózm vel dési intézmény vezetójével
szemben támasztott szakmai kovetelményeknek való teljes kór megfelelés hiánya miatt -
e red m é nytel e n n e k nyi lv á n ítj a.

2.) A Képvisel -testíjlet felkéri a jegyz t, hogy gondoskodjon a Mikszáth Kálmán M vel dési Kózpont -
mellékelt tartalom szerinti - új intézményvezet i pályázatának kiírásáról. Az uj pályázati eljárás
lezárásáig, de legfeljebb 2022. január 31-éig az intézményt a Szeruezeti és M kódési Szabályzat,
valamint a munkakóri leírás alapján az igazgató helyettesítésével megbízott személy vezeti.

Határid : Az új pályázati kiírás meghirdetése tekintetében 2021. november 30.
Felelós: dr. Varga Andrea jegyzó

3.) A Képviseló-testulet az EMM| rendelet 6. (1) bekezdése szerinti szakmai bizottságot az alábbi
tagokkal kívánja létrehozni:
- az intézmény alaptevékenységének megfelel országos szakmai szeruezet egy tagja, vagy a

kulturális szakért i nyilvántartásban szerepl kulturális szakért ,
- a Mikszáth Kálmán M vel dési Kózpont dolgozóinak egy képvisel je,
- a Kulturális Bizottság elnóke.

4.) A Képvisel -testijlet az új intézményvezet i pályázat elbíráIásig a Mikszáth Kálmán M vel dés
Kózpont intézményvezet jének helyettesítési feladatait ellátó személy munkabérét a
megnóvekedett vezet ifeladatokra tekintettel- 2022. január 31. napjáig az alábbi vezet i pótlékkal
egészíti ki:

Kulturális munkavállaló vezet i pótléka: 45.000 Ft

lAbTffi
/: dr. Varga Andrea :/

jegyz



Balassaqvarmat Város Önkormánvzata Képvisel -testijletének 50/2021.(tX.29.| szám(t határozatának
melléklete:

Mikszáth Kálmán Míivel dési Ki5zpont intézményvezet i páIyázata

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviset -testulete nyilvános pályázatot hirdet a Mikszáth
Kálmán M vel dési Kozpont (székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.) vezetésére,

igazgatói munkak rben, az alábbi feltételekkel:

pálvázati feltétel:
- fels fokú végzettség és kózm vel dési szakképzeftség vagy nem szakirányú fets foku

vé g zettség és felsó fokú sz a ki rá n y u sz a kké pesííés,
- végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény

alaptevékenységének megfelel feladatkórben legalább ótéves szakmaigyakortatot szerzeft- kiemelked szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,- a magasabb vezet i beosztás ellátására a megbízást megel z en az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kotelezettségekr l szóIó 2007. évi CLll tóruény szerinti
v ag yo n n y i l atko z at téte l,

- cse/ekv képesség, bijntetlen el élet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll
fogl al kozástóI eltiltás al att,

- államháztartási és vezeíési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt etvégzése.
Ennek hiányában a vezet állás(t munkavállalói munkakór betóItését követ két éven betijl
kóteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáttatói jogkór
gyakorlójának.

A pálvázathoz csatolni kell:
- a pályázó részletes szakmai ónéletrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésból kiinduló, fejlesztési

e l ké p ze I ésekef m e gfog a l m a zó ve z eté si p rog ra m ot,, a végzeftségeí és szakképzeftséget igazoló oklevelek másolatát,- a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,- a pályázÓ hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatainak pátyázati eljáráson bettjli
kezelésér l,

- a PáIyázÓ nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zátt ijlésen kéri a pályázat megtárgyalását,- bérigény megjelolése,
- 3 hónapnál nem régebbi erkólcsi bizonyítványt.

A pályázat elbírálásánál el nvt jelent:
- vezet i munkakórben szerzett 5 év szakmai gyakorlat.

A pálvázat benvúitásának határideje: 2021. december 31.

A PálVázat elbírálásának határideje: a pályázati határidó tejáratát kovet 30 napon betul torténik.

Az iaazoatÓi meqbízás határozott id re, 5 évre, 2022. február 1-jét t 2027. január 31-éig szót.

A munkakÓrbe tartozÓ. illetve a, vezet i meqbízással iáró feladatok: Az intézmény munkájának
iránYÍtása, Ósszehangolása, gondoskodás az intézmény maXoaesenez szükséges belsó szabátyzatok
elkészÍtésér l, el terjesztésér l, betartásáról; az intézmény képvisetetének eltátása, kapcsolata,ta, a
fe n n ta rtóv a l, tá rsi nté z m é n ye kkel, tá rsad a l m i sz e rue z ete kke t.

Az intézménYvezet re a munka tóruénykónyvér l szótó 2012. évi t. tóruény vezet átlásti
munkavállalÓkra vonatkozó rendelkezéseit kell alkatmazni, jogviszonya munkaviszony.A fenntartÓ az intézményvezet t megbízásának lejártát- k vet en m vet désszeruez szakmai
munkakórben határozatlan id re tovább foglalkoztatja.

J avadal mazás: Megállapodás szerint.

4Pálvázatot zárt borítékban, ,,MKMK lntézményvezet i pályázat" megjetólésse/Bala ssagyarmati Közós
ÖnkormánYzati Hivatal címére kelt benyújtani (ZOao aaassagyarmaÍ, Rákóczifejedeleil t 12.).



A pátvázat elbírátásának módia, rendje: A páIyázókaí Balass agyarmat Város Önkormányzata
Képvisel -testijlete által alakított Szakmai bizottság hallgatja meg. A megbízásról Balassagyarmat
Város Önkormányzatának Képviseló-test[jlete dónt. A Képvisel -testijlet fenntartja a jogot, hogy még
éruényes pályázatok esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Felvilágosítás az intézményr l és a megbízás feltételeiról a 06-3*505-925 telefonszámon kérhet dr.

Varga Andreától Balassagyarmat Város jegyz jét l.

Balassagyarmat, 2021. szeptember 29.


