Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
85/2012. (IX. 11.)KT határozata
A Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház vezetői pályázat kiírása tárgyában
1.) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete e határozatában rögzíti, hogy a
Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház vezetőjének beosztását pályázat útján kívánja
betöltetni.
2.) A kiírandó pályázat szövegét az alábbiakban rögzíti:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Művelődési Ház vezetőjének betöltésére
A munkavégzés helye:

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Művelődési Ház
5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 43. sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízássál járó lényeges feladatok: Művelődési ház
vezetői feladatok ellátása, felelős vezetőjeként tervezi, irányítja, ellenőrzi, és értékeli az általa
vezetett intézmény szakszerű és törvényes működését, az ésszerű gazdálkodást, az alkalmazottak
munkáját.
A megbízás időtartama: 5 év (2013.01.01.-2017.12.31.)
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
Az álláshely betöltésének ideje: 2013. január 01.
Pályázati feltételek:
- Képesítés és egyéb feltételek 150/1992.(XI.20.) kormányrendelet 6/A.§(1) bekezdésében
meghatározottak szerint.
(„6/A. § (1) Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető
beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,
b) a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés
finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési,
pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető
tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja,
c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban
megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot
szerzett, és
d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez.”)
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§(2) bekezdése szerint
(büntetlen előélet, magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Hasonló területen intézményvezetői munkakörben szerzett tapasztalat.
- B kategóriás vezetői engedély, felhasználói szintű informatikai ismeret, helyismeret.
A pályázathoz csatolni kell:
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-

Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okmányok
hitelesített másolatát.
Büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Szakmai önéletrajzot (amely tartalmazza a szakmai gyakorlat meglétét is).
Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program.
Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálását nyílt, vagy zárt ülésen kéri-e.
Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a 150/1992.(XI.20.)
kormányrendeletben foglaltak szerint.
A pályázat megjelenése a Nemzeti Közigazgatási Intézet közszolgálati állásportálján: 2012.09.20.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012.10.20.
A pályázat elbírálásának menete: A pályázókat Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának
illetékes bizottsága hallgatja meg és Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012.11.20.
A pályázat benyújtásának módja: 2 példányban
- személyesen Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterénél (5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5. sz.) munkaidőben,
- postai úton: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének címezve (5462
Cibakháza, Szabadság tér 5. sz.).
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen határozat szerinti pályázat
meghirdetésétől, illetve közzétételéről gondoskodjék, mégpedig úgy, hogy az megjelenjen a
Nemzeti Közigazgatási Intézet közszolgálati állásportálján, az önkormányzat székhelyén és a
helyben szokásos módon.
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni kell:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Enyedi Mihály helyettesítő jegyzőt
Képviselő-testület tagjait –helybenMolnárné Fekete Irén - Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház vezetőt- 5462 Cibakháza,
Attila u. 23
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt –SzolnokNagyközségi Könyvtárat – helyben Irattárat
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Cibakháza, 2012. szeptember 11.

Hegyes Zoltán
Polgármester

dr. Enyedi Mihály
helyettesítő jegyző
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