Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott Dérczy Ferenc Könyvtár és
Közművelődési Intézmény (több kulturális intézményi funkciót ellátó költségvetési szerv)
intézményvezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki:
Munkahely és beosztás megnevezése:
Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Kondoros, Iskola u. 2/6.
Megbízás időtartama: kettő év.
Megbízás kezdő napja és megszűnésének időpontja:
2016. február 15. - 2018. február 14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói
jogokat, tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatinak ellátását, tevékenységével
biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, felelős az intézmény szakmai
tevékenységének színvonalas ellátásáért.
Megbízás feltételei:
a) büntetlen előélet,
b) magyar állampolgárság, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve
bevándorolt, vagy letelepedett jogállás,
c) a Kjt-ben foglalt, a közalkalmazotti jogviszony létesítésére vonatkozó kizáró okok hiánya,
d) közművelődési területen szerzett, legalább öt év vezetői gyakorlat, továbbá rendelkezik
da) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy
db) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az db) alpontban
megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot
szerzett, és
e) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez.
Bérezés és a beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
A közalkalmazottakról szóló törvény és a végrehajtására vonatkozó jogszabályok szerint.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,
- végzettséget, valamint az egyéb képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő
tárgyalásához,
Benyújtás határideje:
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán történő közzétételtől számított 30
nap.
Benyújtás helye: Kondoros Város Önkormányzat, Ribárszki Péter polgármester
5553. Kondoros, Hősök tere 4-5.
Elbírálás rendje:
A benyújtott pályázatokról és a magasabb vezetői megbízásról a jogszabályokban foglaltak szerint
Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

