
 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

                         
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Művelődési Központ és Könyvtár  

 

intézményvezető (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás határozott időre, 2012.05.01-2017.04.30.-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A település közművelődési tevékenységének, a városi ünnepségek lebonyolításának 

koordinálása. A helyi hagyományok felkutatása, megőrzése, a helyi amatőr képzőművészek 

felkutatása, összefogása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek 

szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Városi 

Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Képviselő-testület által az adott munkakörre megállapított 

határozott időre szóló kereset kiegészítés rendelkezései az irányadók.  



                         

Pályázati feltételek: 

         Felsőfokú képesítés,  

         magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető;  

         munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik;  

         felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú 

egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga;  

         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;  

         a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy nem 

szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri 

szakvizsgával rendelkező esetén felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának 

megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett;  

         kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez;  

         könyvtári szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú 

egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai 

könyvtárosi képzettség;  

         felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy nem szakirányú 

egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával 

rendelkező esetén a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának és egyben az 

intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves 

szakmai gyakorlat, azzal, hogy könyvtárban magasabb vezető beosztáshoz a 2009 

után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai 

gyakorlat szükséges;  

         büntetlen előélet.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         vezetői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         részletes szakmai önéletrajzot  

         vezetői programot  

         végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolatát  

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt  

         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a munkakör betöltéséhez szükséges magyar 

nyelv tudással rendelkezik  

         nyilatkozatot arról, hogy - pályázatával kapcsolatban- testületi ülés keretében 

kívánja-e zárt ülés megtartását  

         nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati 

anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 



A munkakör legkorábban 2012. május 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bundáné Badics Ildikó jegyző nyújt, a 

42/520-500 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

2021-5/2012. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a Képviselő-testület a pályáztató által felkért,a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint előírt, szakértői bizottság írásbeli véleményezését 

követő ülésén bírálja el. A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából, tehát azon pályázó 

pályázata érvénytelen,aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja 

pályázatához hiánytalanul,vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban 

meghatározott módon nyújtja be pályázatát.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Tiszavasvári Város Honlapja - 2012. február 14. 

         Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala hirdetőtábla - 2012. 

február 14. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon 

szerezhet.  
  

 


