
Balassaoyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2022.(V.30.| szám(l határozatának
melléklete:

Mí kszáth Kál mán M űvelődési Központ i ntézményvezetői páIyázata

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

igazg atói m u nkakörbe n, az alábbi feltételekkel :

Pályázati feltétel:
- felsőfokú végzettség és közművelödési szakképzettség vagy nem szakirány(t felsöfoktl

végzettség és felsőfok(l szakirányú szakképesítés,
- végzeftségének, szakképzeftségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény

alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett
- kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
- a magasabb vezetói beosztás ellátására a megbízást megelözően az egyes

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLll törvény szerinti
vagyon nyilatkozat tétel,

- cselekvőképesség, büntetlen elóélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll
foglal kozástól eltiltás al aft ,- államháztartási és vezetési ismereteket ny(tjtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése.
Ennek hiányában a vezető állás(t munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül
köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatóijogkör
gyakorlójának,

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

elképzeléseket megfogal mazó vezetési programot,
- a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolatát,
- a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolást,- a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatainak pályázati eljáráson belüli

kezeléséről,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zátt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
- bérigénymegjelölését,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pálvázat elbírálásánál elónvt ielent:
- vezetői munkakörben szerzett 5 év szakmaigyakorlat

A nálvázat benyúlrásának határideie: 2022. augusztus 31,

A pálvázat elbírálásának határideie: a pályázati határidó lejáratát követő 30 napon belül történik,

Az iaazgatói meobízás határozoft időre, 5 évre, 2022. október 1-jétől 2027, szeptember 30-áig szól,

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meabízással iáró feladatok: Az intézmény munkájának
irányÍtása, összehangolása, gondoskodás az intézmény működéséhez szükséges belső
szabályzatok elkészítéséről, előterjesztéséről, betaftásáról; az intézmény képviseletének ellátása,
kapcsolattaftás a fenntaftóval, társintézményekkel, társadalmi szeruezetekkel.

Az intézményvezetőre a munka töruénykönyvéröl szóló 2012. évi l, törvény vezető állás(t
munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, jogviszonya munkaviszony.
A fenntartó az intézményvezetőt megbízásának lejártát követően művelődésszeruező szakmai
m u n ka kö rb e n h at á roz atl a n i d ő re tov á b b fo g l a l koztatj a,

Javadalmazás: Megállapodás szerint.



A pálvázatot zárt boútékban, ,,MKMK lntézményvezetói pályázat" megjelölésse/ Balassagyarmati
Közös önkormányzati Hivatal címére kell beny(ljtani (2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedelem út
12.).

A pátyázat etbírálásának módia, rendie: A pályázókat Balassagyarmat Város Önkormányzata
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 pályázato( e§efén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,

Felvilágosítás az intézményről és a megbízás feltételeiről a 06-35-505-925 és a 06-20-4476922
telefonszámokon kérhető dr, Varga Andreától Balassagyarmat Város jegyzöjétől,

Balassagyarmat, 2022. május 19.


