
Balkány Város Önkormányzata

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

pályázatot hirdet

Balkány Városi Könyvtár és Művelődési Ház 

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, előreláthatólag 2020.09.05 - 2025.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4233 Balkány, Kossuth utca 1-3.

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

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben
foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési
tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő
közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése,
kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához
pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az
intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és
hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A
település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött
munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által
hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.



Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Egyetem, könyvtáros asszisztens szakképesítés,
•         könyvtár és művelődés területén szerzett tapasztalat - Legalább 5 év feletti

vezetői tapasztalat,
•         Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
jogviszonyba kinevezhető. [Kjt. 20/B. § (2) bekezdése]

•         Magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
[Kjt. 20. § (2) bekezdés c) pontja]

•         Büntetlen előélet [Kjt. 20. § (2) bekezdés a) pontja]
•         Cselekvőképesség.
•         A pályázó nem áll foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
•         államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés

elvégzése (2 éven belül)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázatokat A/4-es méretű, összefűzött, gépelt oldalak formátumban, 2
példányban, zárt borítékban kell benyújtani, amely tartalmazza az alábbiakat:

•         a képesítést igazoló okirat hiteles másolata,
•         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy az igénylőlap

másolata), amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem
áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

•         szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok eredeti
példánya vagy közjegyző által hitelesített másolata

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul,

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt,

•         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a
pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő
tárgyalását kéri,

•         nyilatkozat arról, hogy a (leendő) közalkalmazott a vagyonnyilatkozat-tételt
vállalja.

•         a közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony négy hónap próbaidő kikötésével



•         az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló
okirat közjegyző által hitelesített másolata, vagy nyilatkozata arról, hogy a
tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja elvégezni

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálosi László polgármester
nyújt, a 0642561000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Balkány Város Önkormányzata címére történő

megküldésével (4233 Balkány, Rákóczi utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/5631-1/2020. ,
valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

•         Személyesen: , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4233 Balkány, Rákóczi utca
8. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési,
megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő
munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A
pályázatokról a bizottság írásbeli véleményét mérlegelve, Balkány Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, fenntartva a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Balkány Város Önkormányzatának hivatalos honlapja: www.balkany.hu - 2020.
július 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A borítékon a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számon (PH/5631-1/2020.) túl
fel kell tüntetni: "Balkány Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői
pályázat" megjelölést.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balkany.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 3.



A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.
 

 

Nyomtatás


