
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

a Kisteleki Ede Városi Könyvtár 

magasabb vezetői megbízásnak minősülő igazgatói munkakör betöltésére 

 

Kistelek Városi Önkormányzat – a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és 

foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, 

valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI 

rendeletben foglaltak alapján – pályázatot hirdet a Kisteleki Ede Városi Könyvtár igazgató 

(magasabb vezető) munkakörének betöltésére. 

 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre szól,  

2022. június 1 – 2027. május 31-ig 

Az Mt.45.§(5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével történik. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 6760 Kistelek, Kossuth tér 2. 

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

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű működését. 

Feladata az intézmény irányítása és képviselete. Az intézmény alapító okiratában 

meghatározott feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok, és a fenntartó rendelkezései 

szerint. Felelős a közgyűjteményi értékeket hordozó szakmai munka színvonaláért, az ésszerű 

és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért. Gyakorolja a 

munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatott munkavállalók felett. Törekszik a 

fenntartói költségvetési támogatást kiegészítő pályázati lehetőségek felkutatására, pályázati 

források megszerzésére. 

Illetmény és juttatások:  

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a felek közötti megállapodás 

szerint történik. 

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság 

 Cselekvőképesség 

 Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás 

hatálya alatt 

 Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség 



 Végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett 

 Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt 

elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkakör betöltését követő két éven belül 

köteles a képzést elvégezni és az azt igazoló okiratot a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának bemutatni. (Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki 

jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.) 

 KER szerinti B2 szintet elérő, elvárt idegennyelv-ismeret, amely a pályázat elbírálásánál 

előnyt jelenthet 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 A pályázó részletes szakmai önéletrajza 

 Az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program 

 Végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok hiteles másolata.  

 Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok 

 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak 

megkéréséről 

 Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését 

tanúsító okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a 

megbízástól számított két éven belül vállalja 

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal 

összefüggő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő 

személyek azt megismerhessék 

 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az egyes vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségének eleget tesz. 

 Nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a tárgyalást 

 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezetői beosztásával 

összeférhetetlenség nem áll fenn. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. június 1. napjától tölthető be 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 20. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 postai úton, Kistelek Városi Önkormányzat címére (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.), vagy 

 személyesen: Kisteleki Polgármesteri Hivatal (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.) 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Kisteleki Ede Városi Könyvtár igazgatói állására” 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Dr. Nagy Rusztem aljegyző és 

Pálinkás Ágnes személyügyi előadó a 06-62/598-103 telefonszámon. 

 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör 

gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg, majd a bizottság véleményezi. A 

munkáltatói jogkör gyakorlója a bizottság véleményét mérlegelve a pályázati határidő leteltét 

követő hatvan napon belül, vagy a következő Képviselő-testületi ülésen dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.május 20. 

A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázati kiírást visszavonja, módosított új 

pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva, azt eredménytelennek 

nyilvánítsa. 

 


