Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL törvény 94. § (3) bekezdése alapján pályázatot ír ki
Medgyesegyházi Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezetői munkakör betöltésére
Munkavégzés helye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Az intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása, a gazdálkodás szabályszerű rendjének és
folyamatos vitelének megszervezése. Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos
működésének biztosítása, együttműködés az önkormányzat intézményrendszerével;
- A fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának
végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása, együttműködés a fenntartó illetékes
szervezeti egységeivel.
- Az általa vezetett közművelődési intézményben az alábbi feladatokat magas színvonalon
lássa el: a város közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a
nemzetiségi és más kisebbségi civil szervezetekkel, egyházi intézményekkel, az
ismeretszerző, az amatőr oktató, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése, felkarolása, a
szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása.
Munkakör betöltésének feltételei:
- felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú
végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
- végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény
alaptevékenységének megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,
- kiemelkedő szakmai tevékenység vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése,
ennek hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1)
bekezdésében foglalt képzést teljesíti
- cselekvőképesség,
- a pályázó hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása arra vonatkozóan, hogy büntetlen
előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű szervezőkészség, együttműködési, kommunikációs,
problémamegoldó képesség
Javadalmazás, illetve annak megállapításának módjára vonatkozó információk:
Havi illetménye: bruttó 400 00 Ft összegben került megállapításra.
Munkaviszony kezdő és befejező időpontja: A munkaszerződés teljes munkaidős,
határozatlan idejű foglalkoztatás, a vezetői megbízás legfeljebb 5 éves időtartamban, 2022.
május 1. napjától kerülhet megkötésre.

Pályázathoz csatolni kell:
- fényképes szakmai önéletrajz,
- az intézményre vonatkozó részletes szakmai és vezetési program, fejlesztési elképzelések
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében
foglalt képzést teljesíti
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében, elbírálásában
részt vevők megismerhetik
- nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat
elbírálásáról szóló előterjesztést
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja
Pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 18.
Pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kraller József polgármester nyújt a
06-68-440-000 /119 mellék telefonszámon.
Pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
címre történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) valamint a
beosztás megnevezését: intézményvezető.
- Személyesen: Kraller József polgármester, Békés megye, 5666 Medgyesegyháza,
Kossuth tér 1.
Pályázat elbírálásának módja:
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a pályázati határidő lejártát követő harminc
napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény
alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja meg.
A képviselő-testület a pályázatokról a bizottság írásban foglalt véleményét mérlegelve, a
következő ülésén dönt.
Az eredményről valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap. A pályázat kiírója fenntartja a
jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné
nyilvánítsa.

A Pályázati kiírás közzétételének helye:
- www.medgyesegyhaza.hu
- Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

Kraller József
polgármester

