
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

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

pályázatot hirdet

Városi Könyvtár 
 

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
  

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2018. február 01. napjától 2023. január 31-
ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8154 Polgárdi, Kossuth L. utca 128.

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

A helyi önkormányzat által fenntartott, önállóan működő könyvtári intézmény vezetése,
közösségi feladatok ellátása, szervezése, kiállítások szervezése, a településen élők
közösségi és társas kapcsolataihoz, művelődéshez, szórakoztatáshoz megfelelő
programok szervezése, kulturális értékek közvetítése, közösségi tér biztosítása.

Illetmény és juttatások:

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

•         Főiskola, a 150/1996. Korm.rendelet alapján,



•         magyar állampolgárság
•         cselekvőképesség
•         büntetlen előélet
•         A 150/1992. Korm. rendelet 6/B. alapján: szakirányú egyetemi végzettség és

szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú
szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi végzettség

•         a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettséégének vagy a nem
szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő
jogviszonyban eltöltött legalább öt éves szakmai gyakorlat

•         a könyvtári minőségirányítás területén 120 órás képzés keretében szerzett
ismeretek

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
•         a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással

egyidejűleg kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
•         szakmai önéletrajz
•         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
•         a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok
•         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program
•         nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és a döntést

hozók megismerhetik
•         nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását
•         a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez

kapcsolódó zárt Képviselő-testületi ülés tartására a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2)
bekezdés b) pontja alapján.

•         nyilatkozat, hogy kinevezése esetén vele szemben összeférhetetlenségi ok
nem áll fenn

•         A 150/1992. Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam
elvégzését igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a pályázó a
megbízás kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szépvölgyi Emese nyújt, a 06-
22-576-230 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-

testülete címére történő megküldésével (8154 Polgárdi, Batthyány utca 132. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító



számot: Ált-2682-8/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtár
igazgató.

•         Elektronikus úton Nyikos László polgármester részére a
onkormanyzat@polgardi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.polgardi.hu

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

 

Nyomtatás


