
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete

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

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

igazgató (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, 2019. március 01-től 2024. február 29-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7140 Bátaszék, Hősök tere 1.

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

A  Keresztély  Gyula  Városi  Könyvtár  alapító  okiratában  meghatározott  feladatainak
koordinálása,  irányítása  és  ellenőrzése  a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános
könyvtári  ellátásról  és  a  közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL.  törvény  alapján.  A
magasabb  vezető  feladata  és  felelőssége  az  intézmény  törvényes,  szakszerű  és
gazdaságos  működtetése,  az  intézmény  dolgozói  tekintetében  a  munkáltatói  jogok
gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII.  törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi
XXXIII.  törvény végrehajtásáról  a  művészeti,  a  közművelődési  és a  közgyűjteményi
területen foglalkoztatott  közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezésére  vonatkozó  150/1992.  (XI.20)  Korm.  rendelet  6/B.  §  (5)  bekezdés
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy nem
szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és OKJ szerinti
segédkönyvtáros szakképesítés,

• Végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény
alaptevékenységének megfelelő - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgárság
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• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
• nem áll  nyilvános  könyvtárban  végezhető  tevékenység folytatását  kizáró

foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• szakmai, vezetői tapasztalat
• kiváló kommunikációs képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz
• végzettséget, szakképzetséget igazoló okiratok másolata
• motivációs levél
• intézmény  szakmai  programja  -  az  intézmény  vezetésére,  fejlesztésére

vonatkozó program
• 90 napnál  nem régebbi  teljes  körű hatósági  erkölcsi  bizonyítvány,  amely

igazolást  tartalmaz  arra,  hogy  a  pályázó  megfelel  a  közalkalmazottak
jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  20.  §  (4)  és  (5)  bekezdésben
foglalt követelményeinek

• nyilatkozatot annak vállalásáról, hogy a pályázó megbízását követő két éven
belül az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzést elvégzi vagy
ezen kötelezettség alóli mentességét okirattal igazolja

• a pályázó nyilatkozata arról,  hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

• a pályázó hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagát a pályázati
eljárásban résztvevők megismerhetik

• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (7)
bekezdése  szerint  a  pályázó  nyilatkozatát  arról,  hogy  beleegyezik-e
pályázatának harmadik személlyel történő közlésébe

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázata nyilvános vagy zárt képviselő-
testütleti ülésen történő tárgyalását kéri

• nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kondriczné dr. Varga Erzsébet
Jegyző Asszony nyújt, a 06-74-591-918 -os telefonszámon.

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

testülete címére történő megküldésével (7140 Bátaszék, Szabadság utca 4. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: I.//2019 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Bátaszék Város Honlapja - 2019. január 16.
• Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Hirdetőtáblája - 2019. január 16.

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

Nyomtatás
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