Kivonat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 31-i nyílt
ülésének jegyzıkönyvébıl
46/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: Pályázat kiírása a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói álláshelyére

Határozat
1.)

Sándorfalva Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete
Pályázatot ír ki
a Sándorfalvi Kulturális Központ ( Sándorfalva, Szabadság tér 6.) igazgatói (magasabb
vezetı) álláshelyére
Az igazgató által ellátandó feladatok: A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény alapján – felelıs az
intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, a magas szintő szakmai munkáért, az
ésszerő és takarékos gazdálkodásáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény
dolgozói felett, és dönt az intézmény mőködésével kapcsolatos minden olyan ügyben,
amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Pályázati feltételek:
büntetlen elıélet,
cselekvıképesség,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban:
Kjt.) végrehajtásáról a mővészeti, közmővelıdési és a közgyőjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggı egyes kérdések
rendezésérıl szóló 150/1993. Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 6/A. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti felsıfokú közmővelıdési
végzettség, és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és
felsıfokú szakirányú munkaköri vizsga,
az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési,
pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közmővelıdési
intézmény-vezetı tanfolyam eredményes elvégzése,
legalább 5 év szakmai gyakorlat a felsıfokú közmővelıdési végzettségnek és
szakképzettségnek vagy a fent megnevezett szakvizsgának megfelelı
feladatkörben, és
kiemelkedı közmővelıdési tevékenység végzése.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai önéletrajzot
az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülı
fejlesztési
elképzeléssel, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi
követelményeket
(vezetési program)
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
a képesítést igazoló dokumentumok másolatát

-

nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul.

A közalkalmazotti jogviszony tartalma: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idıre szól,
újonnan létesített jogviszony esetén - a Kjt. 21/A (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 4
hónap próbaidı kikötésével, mővelıdésszervezı munkakörbe.
Az intézményvezetıi megbízás idıtartama: 5 év, 2011. szeptember 1. - 2016. augusztus 31.
Bérezés: a Kjt., szabályai szerint. Intézményvezetıi pótlék 250 %.
A pályázat beérkezésének határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet központi honlapján
való megjelenéstıl számított 30. nap. Ha ez hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, akkor a
határidı a következı munkanap. Hiányosan beérkezı pályázat esetén a pályázati eljárás
lebonyolítója 5 napos határidı tőzésével hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.
A pályázat elbírálása: A Vhr. 7.§ (10) bekezdésében meghatározottak szerinti határidıben, a
Kjt. 20/A. § (6) bekezdésére, valamint a Vhr. 7. § (6) bekezdésére tekintettel, a pályázatokat
véleményezı munkacsoport a pályázók személyes meghallgatását követı javaslata alapján,
Képviselı-testületi ülésen kerül sor az elbírálásra.
A Képviselı-testület fenntartja annak a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa. Eredménytelen pályáztatás esetén, a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni
a Vhr. 7. § (10) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelıen.
A pályázatot a Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testületének címezve,
Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani (6762 Sándorfalva, Szabadság
tér 1.). A borítékon kérjük feltüntetni: „pályázat a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói
álláshelyére”.
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást Dr. Kovács Beáta jegyzı ad a 62/572-966-os
telefonszámon.

2.)

Sándorfalva Város Képviselı-testülete a pályáztató részérıl a pályázatokat véleményezı
munkacsoport tagjának megválasztja:
- Kakas Béla polgármestert
- Molnár Szabolcsnét, a Mővelıdési, Oktatási, Egészségügyi és Szociális
Bizottság Elnökét,
- Csányi Editet, a Közgyőjteményi és Közmővelıdési Dolgozók Szakszervezetének
tagját
- az Országos Szakértıi Névjegyzékben szereplı Kiss Ernı közmővelıdési
szakértıt

3.)

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a gondoskodjon a pályázati eljárás
lebonyolításáról, és a pályázatokat véleményezı munkacsoport javaslatát figyelembe
véve, a pályázatokat döntés céljából terjessze a Képviselı-testület elé.

Határidı: azonnal, illetıleg folyamatos

Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Dr. Nagy Zsuzsanna munkaügyi referens
4. Molnár Szabolcsné MOESZB elnöke
5. Csányi Edit Közgyőjteményi és Közmővelıdési Dolgozók Szakszervezete
Sándorfalva, Ady Endre u. 7.
6. Kiss Ernı Szeged, Petıfi sgt. 65. 6725
7. Irattár
K.m.f.
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