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a Képviselı-testület 2011. december 15-i ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
171/2011. (XII. 15.) ÖH 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 
igazgatói beosztására pályázati felhívás kiírása 
 
 

Határozat 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Mővelıdési Háza 
és Könyvtára igazgatói beosztásának betöltésére pályázatot ír ki 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

közmővelıdési és közgyőjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggı egyes kérdések rendezésére elnevezéső 150/1992. (XI. 
20.)  Kormányrendelet rendelkezéseinek figyelembevételével, az alábbi pályázati 
felhívásban foglaltak szerint. 

 

Pályázati felhívás 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet Lajosmizse Város 
Mővelıdési Háza és Könyvtára igazgatói beosztásának betöltésére. 

 

A munkáltató megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata 

      6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  

 

Betöltendı munkakör: közmővelıdési szakember 

 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony 

 

Magasabb vezetıi beosztás megnevezése: igazgató 

 

A magasabb vezetı megbízás idıtartama:  A megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 

A megbízás kezdı napja: 2012. május 1. 

A megbízás megszőnésének idıpontja: 2017. április 30.  

 

 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı 
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Munkahely: Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 

       

Munkavégzés helye: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. mint székhely, szükség esetén 6050 
Lajosmizse, Városház tér 1. sz. alatti telephely. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetıi megbízással összefüggı lényeges feladatok: A 
jogszabályokban meghatározott magasabb vezetıi feladatok, valamint az intézmény alapító okiratában 
megállapított szolgáltatások magas színvonalon, gazdaságos módon történı ellátásához szükséges 
tevékenységek ellátása. 

 

 

A megbízás feltételei: 

 

1.) büntetlen elıélet, 18. életév betöltése; 
2.)  
a.)  -     felsıfokú közmővelıdési végzettség és szakképzettség vagy, 

- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsıfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsga; 

b.) a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérıl, követelményeirıl és a képzés 
finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-
szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közmővelıdési 
intézmény-vezetı tanfolyam eredményes elvégzése; 
c.) a felsıfokú közmővelıdési végzettségnek és szakképzettségnek, vagy felsıfokú szakirányú 
munkaköri szakvizsgának megfelelı feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat, 
továbbá 

d.) kiemelkedı szakmai vagy tudományos tevékenység, 

e.) a közmővelıdési intézményben közmővelıdési szakmai munkakörben fennálló, 
határozatlan idıre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejőleg közmővelıdési 
szakmai munkakörben történı, határozatlan idıre szóló alkalmazás; 

f.) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 - a pályázó szakmai életrajzát, 

 - az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját. 
 

A pályázathoz csatolni kell: 

- a pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát, 

 - a végzettsége(ke)t  igazoló oklevelek hitelesített másolatait, 

- az akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó 
közmővelıdési intézmény-vezetı tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okiratot, 
- az öt éves szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratot, 
- arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
- korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat, 

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezetı beosztásával a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 43/A. §-ában  
meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn. 
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A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján. 

 

Vezetıi pótlék mértéke: a pótlékalap 225 %-a 

 

A pályázat benyújtásának formája: a pályázatokat személyesen vagy postai úton 6050 Lajosmizse, 
Városház tér 1. és elektronikus formában lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre egyaránt be kell 
nyújtani. 
  
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 22. 
 
A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények: -  
 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követı 30 napon belül 

 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok elbírálásánál elınyt jelent a lajosmizsei helyismeret. 
A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete bírálja el. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

- Lajosmizse Város honlapja (http://lajosmizse.hu) 

 

A Közszolgálati Állásportál internetes oldalán történı publikálás idıpontja: 2012. január 5. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a 06-76-
457-575-ös telefonszámon. 

 

Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2011. december 15.  

. 

 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
 
Kmf. 
 
 
  Basky András  s.k.      Kutasiné Nagy Katalin sk. 
    polgármester                    jegyzı  
 
  
       
 
A kivonat hiteles: 


