Pályázati felhívás
Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Vachott Sándor Városi Könyvtár,
Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény igazgatói álláshelyének 5 évig tartó határozott időre történő
betöltésére, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó jogviszonyban
Pályázati feltételek:
- 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletben meghatározott képesítés,
- magyar állampolgárság.
Igazgatói álláshelyre vonatkozó előírások:
a) a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. és 2. melléklete alapján:
aa) az integrált kulturális intézmény legalább egyik intézménytípusára (települési könyvtár, vagy
közérdekű muzeális gyűjtemény) előírt, a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 2. mellékletének
2., illetve 5. pontja alatt felsorolt valamelyik szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
ab) KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
ac) végzettségnek, szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő
jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezés,
b) államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése
(ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül
köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör
gyakorlójának a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése alapján); mentesül a
képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik,
c) cselekvőképesség,
d) a pályázó büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt.
A pályázathoz csatolandó:
- a pályázó részletes szakmai életrajza,
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,
- végzettséget, gyakorlati időt igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a döntés meghozatalának napjáig kell
benyújtani,
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését tanúsító okirat
hitelt érdemlő igazolása, vagy – amennyiben a képzést még nem végezte el – a pályázó nyilatkozata
arról, hogy az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést a vezető állású
munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi, a képzés elvégzését igazoló okiratot
bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának; valamint a pályázó nyilatkozata annak tudomásul
vételéről, hogy amennyiben a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló
okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt,
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről
szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi II. törvény 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok,
- a bérezésre és személyi juttatásokra vonatkozó igény megjelölése.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás a Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és
Muzeális Gyűjtemény, valamint Gyöngyös Városi Önkormányzat internetes oldalán kerül közzétételre, a
közzététel napjától – az Önkormányzat honlapján történő megjelenéstől – számított 30. nap.
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A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Gyöngyös Városi Önkormányzat által fenntartott Vachott Sándor
Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői feladatainak ellátása. A könyvtári
feladatok ellátása körében feladata különösen a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben a városi könyvtárak részére meghatározott feladatok
ellátásának irányítása, a könyvtárban folyó szakmai tevékenység feltételeinek biztosítása. Felelős az
integrált intézmény szakmai tevékenységének színvonalas ellátásáért.
A könyvtárigazgató a könyvtári feladatok ellátása mellett végzi az intézmény alapító okiratában foglalt
valamennyi feladat ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének
biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a
fenntartó által hozott döntések végrehajtását.
A kinevezés határozott időtartamra szól: 5 év, 2022. augusztus 1-től 2027. július 31-ig.
A próbaidő időtartama: 3 hónap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülés.
A pályázatok benyújtásának helye: Gyöngyös Városi Önkormányzat, Hiesz György polgármester (3200
Gyöngyös, Fő tér 13.).
Bérezés: A munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi II. törvény hatálya alá tartozik, így a
bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, belső szabályok, munkáltatói
döntések, az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók.
További felvilágosítás kérhető: Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és
Intézményirányítási Igazgatóságon dr. Horváth Gábor igazgatótól a 06-37/510-329-es telefonon vagy
személyesen előzetes időpont egyeztetést követően.
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