Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL törvény 94. § (3) bekezdésében,
a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási
követelményeiről az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes
kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletben
foglaltak alapján pályázatot hirdet a
Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház
Intézményvezető munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre: 2022. december 01-től 2027. november 30-ig szól.
A munkavégzés helye:
5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 18., valamint az intézmény vezetésével és működtetésével
kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő telephelyek és egyéb helyszínek:
- 5932 Gádoros, Iskola utca 19.
- 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 42.
- 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az önkormányzat által meghatározott költségvetési támogatás keretei között az intézmény
alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban
meghatározott tevékenységek szakszerű, jogszerű tervezése, szervezése, ellátása, az intézmény
irányítása, ellenőrzése, költséghatékony működtetése, munkáltatói jogok gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a felek megállapodása szerint
kerül megállapításra
Pályázati feltételek:
▪ Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú
végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés igazoló okirat.
▪ Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt
elvégzése, ennek hiányában annak vállalása, hogy a képzés elvégzését igazoló okirat a
vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül a munkáltatói
jogkör gyakorlójának bemutatja,
▪ öt éves szakmai gyakorlat
▪ kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tevékenység
▪ vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
▪ magyar állampolgárság
▪ cselekvőképesség
▪ egészségügyi alkalmasság
▪ büntetlen előélet
▪ nem állhat közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- kulturális rendezvények szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat,
- irodai szövegszerkesztő programok és multimédiás eszközök használatában,
internetes kommunikációban való jártasság
- helyismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
▪ szakmai önéletrajz
▪ részletes szakmai és vezetési program az intézmény vezetésére, fejlesztésére
▪ iskolai végzettséget igazoló okmányok hiteles másolata
▪ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a
pályázó a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte
▪ államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzését igazoló okirat másolata
vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül
vállalja
▪ pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság hatálya alatt
▪ arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
▪ nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy
zárt ülés keretében tárgyalja.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szilágyi Tibor polgármester nyújt,
a 68/490-001 és 68/490-331-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
▪ Postai úton a pályázat Gádoros Nagyközség Önkormányzatának címére történő
megküldésével postai úton (5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16.) vagy személyesen.
▪ Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
775/2022. valamint a munkakör megnevezését Justh Zsigmond Művelődési Ház
intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül a
munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően
szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottság hallgatja meg.
A pályázatokat a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a képviselő-testület a soron
következő első testületi ülésen dönt.
A pályázat kiírója fenntartja magának a pályázati kiírás visszavonásának, valamint a pályázatok
elbírálást követően a pályáztatási eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát
követő hatvan napon belül.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
Gádoros Nagyközség és a Justh Zsigmond Művelődési Ház és Gádoros honlapja
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gadoros.hu honlapon
szerezhet.

