
Balassaqvarmat Város Önkormánvzata Képviselő-testületének 31/2022.(l1.17.| számú határozatának melléklete:

M i kszáth Kál mán M űvelődési Központ i ntézményvezetőí pályázata

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Mikszáth Kálmán
Művelódési Központ (székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.) vezetésére, igazgatói
m u nkakörben, az alábbi feltételekkel:

pálvázati feltétel:
- felsöfokú végzettség és közművelödési szakképzettség vagy nem szakirányú felsöfokú végzettség és

felsőfok(l szakirányú szakképesítés,
- végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény

alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett
- kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
- a magasabb vezetöi beosztás ellátására a megbízást megelőzöen az egyes vagyonnyilatkozat-tételi

kötelezettségekról szóló 2007. évi CLll törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel,
- cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem állfoglalkozástól eltiltás

alatt.
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek

hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést
elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának.

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

megfog a l m azó ve zeté si p rog ra m ot,
- a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolatát,
- a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolást,
- a pátyázó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatainak pályázati eljáráson belüli kezeléséről,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
- bérigénymegjelölését,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

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

A pálvázat benvúitásának határideie: 2022. április 30.
A pátvázat elbírátásának határideie: a pályázatihatáridő lejáratát követő 30 napon belültöfténik.
Az iqazqatói megbízás határozott időre, 5 évre, 2022. július 1-jétől 2027. június 30-áig szóL

A munkakörbe tartozó. illetve a vezetői megbízással iáró feladatok: Az intézmény munkájának irányítása,
összehangotása, gondoskodás az intézmény működéséhez szükséges belsó szabályzatok elkészítéséröl,
elöterjesztéséről, betartásáról; az intézmény képviseletének ellátása, kapcsolattaftás a fenntartóval,
tá rsi ntéz m é nye kkel, tá rsad al m i sze rve zete kke l.

Az intézményvezetőre a munka töruénykönyvéről szóló 2012, évi l. törvény vezetö állású munkavállalókra
vo n atkozó re n de l ke zé se it ke l l al ka l m az n i, jogvi szo n y a m u n kav i szony.
A fenntaftó az intézményvezetőt megbízásának lejártát követően müvelődésszervező szakmai munkakörben
határozatlan idöre tovább fogl alkoztatja.
Javadalmazás: Megállapodás szerint.

A pályázatot zátt borítékban. ,,MKMK lntézményvezetöi pályázat" megjelölésse/ Balassagyarmati Közös
önkormányzati Hivatal címére kell benyújtani (2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedelem út 12.),

A pálvázat elbírálásának módia, rendie: A pályázókat Balassagyarmat Város Önkormányzata KépviselÖ-
testülete által alakított szakmai bizottság hallgatja meg. A megbízásról Balassagyarmat Város
önkormányzatának Képviselö-testülete dönt. A Képviselőlestület fenntartja a jogot, hogy még érvényes
pályázatok esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Felviláqosítás az intézményröl és a megbízás feltételeiröl a 06-35-505,925
Andreától Balassagyarmat Város jegyzőjétöl
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Balassagyarmat, 2022, február 17.
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