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Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 26-ai ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
120/2017.(X.26.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állásának pályázati kiírásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi 33. tv. 20/A §. (3) bekezdése, 20/B §. (1)-(3) bekezdései, továbbá a 23. §. (1) 
bekezdése alapján, valamint a Kjt. végrehajtására kiadott 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 
6/A. § (1) bekezdés, 6/B §. (1) bekezdése alapján jóváhadja a kiírt pályázatot  a Fegyverneki 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására az alábbiak szerint:   
 

1.) A munkáltató és a betöltendő munkakör vezetői beosztás megnevezése:  
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgató 

 
2.) A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok 

megnevezése:  
-  az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmény vezetésével kapcsolatos 

feladatok ellátása, 
-    munkáltatói jogkör gyakorlása, 
-    közművelődési és könyvtári tevékenység irányítása,  
-    pályázatok benyújtása, 
-    városi rendezvények szervezése, lebonyolítása. 

 
3.) A pályázat elnyerésének feltételei:  
 

- Iskolai végzettség: felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, 
- A 150/1992 (XI.20.) Korm.rend. 6/G. § (2) bekezdésben meghatározott 

államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló 
okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől 
számított két éven belül elvégzi. 

- Legalább 5 éves szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési végzettségnek és 
szakképzettségnek megfelelő területen, 

 
4.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
 

- Szakmai önéletrajz 
- Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, mely tartalmazza a 

szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzéseket 
- Képesítést, illetőleg végzettséget igazoló okiratok másolata 
- A 150/1992 (XI.20.) Korm.rend. 6/G. § (2) bekezdésben meghatározott 

államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló 
okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől 
számított két éven belül elvégzi, 

- Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításához hozzájárul 
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- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
 

5.) A pályázat benyújtásának feltételei és elbírálásának határideje:  
 

a.) A pályázatot Tatár László Fegyvernek Város polgármesterének kell címezni és 
egy példányban kell benyújtani. A benyújtás határideje: 2017. december 13. 

b.) A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázat benyújtását követő testületi ülés, legkésőbb 2017. december 31-ig.  

c.) Az intézményvezetői állás betöltésének ideje: 2018. január 1. – 2022. december 
31-ig. 

d.) A pályázó a pályázat elnyerése esetén határozatlan idejű közalkalmazotti 
kinevezést kap művelődés-szervező munkakörre.  

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője, gazdasági vezető 
4.) Képviselő-testület tagjai 

 
Kmft. 

 
 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
 
       Magyar Lászlóné sk. 
         jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2017. október 27. 
 
Schultz Ferencné titkársági ügyintéző 
 


