
Batassagvarmat Város Önkormánvzata Kép,viselö-te§aetének 188/2022,(Xl1.21,| számú
határozatán ak melléklete:

M i kszáth Kál m án M üvelődési Központ i ntézm ényvezetői pályázata

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviseló-testülate nyilvános pályázatot hirdet a Mikszáth
Kálmán Művelődési Központ (székhely:2660 Ealassagyarmat, Rákóczifejedelem út 50.) vezetésére,

ig azg ató i m u n kakörbe n, az al á b b i fe ltétel e kke l :

pálvázati feltétel:

- a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiröl és foglalkoztatási követelményeiról,
az intézményvezetöi pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgy(l rendeletek
módosításáról szóló 39/2020. (X, 30.) EMM| rendelet 1. számtt melléklete szerinti felsöfok(l
végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirány(t felsöfok(t végzettség és
fel sőfo k(l sza ki rá ny (l szakké p e sítés,

- végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény
alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett,

- kiemelkedö szakmai vagy szakirány(l tudományos tevékenység végzése,

- intézményvezetői megbízás esetén a megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekröl szóló 2007. évi CLll töruény szerinti vagyonnyilatkozat tétel,

- cselekvóképesség büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól
eltiltás alatt,

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

A pálvázathoz csatol ni kell:

- a pályázó részletes szakmaiönéletrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésböl kiinduló, fejlesztési

elképzeléseket megfogalmazó vezetési programot,
- a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolatát,
- a szakmai gyakorlat meglétét tan(lsító munkáltatói igazolást,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatainak pályázati eljáráson belüli kezeléséröl,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
- bérigény megjelölését,
- 3 hónapnál nem régebbierkölcsibizonyítványt.

A pályázat elbírálásánál előnvt ielent: vezetói munkakörben szerzett 5 év sza4mai gyakorlat

A pálvázat benyúitásénak ha!árid?ie: 2023. február 20.

A pálvázat elbírálásának határideie: a pályázat elbírálása a pályázati határidő lejáratát követő 30 napon
belültörténik.

Az iaazqatói megbízás határozoít idörg. 5 évre - 2023,. április 1-jétól 2028, március 31-éig szól.

A \nunkakörbe tartozó. illetvg a vezetói meabízással iéró felalatok:
A közművelódési intézmény szakmai munkájának irányltása és vezetői feladatainak ellátása, a
dolgozók munkájának összehangolása, gondoskodás az intézmény működéséhez szükséges belső
szabályzatok elkészítéséről, előterjesztéséről és betartásáról; az intézmény képviseletének ellátása,
kapcsolattartás a fenntartóval, társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel.



Az intézményvezetöre a munka törvénykönyvéről szóló 2012, évi l. töruény vezetó állás(t

munkavátlatókra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, jogviszonya munkaviszony.

A fenntartó az intézményvezetőt megbízásának lejártát követóen a végzettségének és
szakképesítésének megfetelő szakmai munkakörben, határozatlan idöre tovább foglalkoztatja

J avadalmazás: Megállapodás szerint

A.pátvázatot zárt borítékban. ,,MKMK lntézményvezetói pályázat" megjelölésse/Balassagyarmati Közös

@imérekellbeny(ljtani(2660Balassagyarmat,Rákóczifejedelemút12').

A pálvázat elbírálásának módia. rendie: A pályázókat Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képvlselhtestülete által alakltott szakmai bizoftság hallgatja meg, A megbízásról Balassagyarmat
Város önkormányzatának Képviselő_íestü/eíe dönt. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy még
érvényes pályázatok eseíén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Felvilágosítás az intézményrőt és a megbízás feltételeiröl a 06-35-505-925 és a 06-20-4476922
telefonszámokon kérhetö dr, Varga Andreától, Balassagyarmat Város jegyzőjétől.

Balassagyarmat, 2022, december 21.
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