KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Tel.: +36-66-589-300; Fax: +36-66-589-302; web: www.kondoros.hu; polhi@kondoros.hu

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott Dérczy
Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház (több kulturális intézményi funkciót ellátó
költségvetési szerv) intézménynek intézményvezetői feladatainak ellátására
pályázatot ír ki:

1. Munkahely és beosztás megnevezése:
Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház
Kondoros, Iskola u. 2/6.

2. Megbízás időtartama: 5 év
3. Megbízás kezdő napja és megszűnésének időpontja:
2021. október 1. – 2026. szeptember 30.

4. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető gyakorolja a munkavállalók felett a munkáltatói jogokat,
tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását,
tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos
működését, felelős az intézmény szakmai tevékenységének színvonalas
ellátásáért.

5. Megbízás feltételei:
a) büntetlen előélet,
b) magyar állampolgárság vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás,
c) felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem
szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú
szakképesítés,
d) végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben
az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább
ötéves szakmai gyakorlatot szerzett.

6. Bérezés és a beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
7. A pályázat részeként benyújtandó iratok:
a) szakmai önéletrajz,
b) az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,
c) végzettséget, valamint az egyéb képzettséget igazoló okiratok hiteles
másolata,
d) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
e) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános
ülésen történő tárgyalásához,
8. Benyújtás határideje:
2021. 08. 23.

9. Benyújtás helye:
Postai úton, illetve személyesen:
Kondoros Város Önkormányzata
Ribárszki Péter polgármester
5553. Kondoros, Hősök tere 4-5.

10. Elbírálás rendje:
a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a munkáltatói
jogkör gyakorlója, Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a következő
ülésén dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szebegyinszki Attila jegyző nyújt,
a 66/589-301 -os telefonszámon.

