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50/2021.(lX.29,) h a t á r o z a t a
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ intézményvezetői pályázatának elbírálásáról

Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a Mikszáth Kátmán Művelődési
Központ (székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczifejdelem út 50.) intézményvezetői munkakörének
betöltésére meghirdetett pályázatát - a kulturális intézményekbenfoglalkoztatottak munkaköreiröl és
a foglalkoztatási követelményeiröl, az intézményvezetöi pályázat lefolytatásának rendjéröl, valamint
egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMl rendelet
(továbbiakban: EMM| rendelet) 1. számú mellékletében a közművelödési intézmény vezetöjével

1.) Balassagyarmat

szemben támasztott szakmai követelményeknek való teljes körű megfelelés hiánya miatt
e

2.)

red m é nytel

e n ne

k nyi lvá

n

ítja.

-

A Képviselhtestület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Mikszáth Kálmán Művelödési Központ mellékelt tartalom szerinti - új intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Az új pályázati eljárás
lezárásáig, de legfeljebb 2022. január 31-éig az intézményt a Szeruezeti és Működési Szabályzat,
valamint a munkaköri leírás alapján az igazgató helyettesítésévelmegbízott személy vezeti.

Határidö: Az

Felelös:
3,)

A

új pályázati kiírás meghirdetése tekintetében 2021. november 30.
dr. Varga Andrea jegyzö

Képviselö-testület az EMM| rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti szakmai bizottságot az alábbi
kkal kívá nj a l étre h oz n i :
az intézmény alaptevékenységének megfelelő országos szakmai szervezet egy tagja, vagy a
kulturális szakértői nyilvántaftásban szereplő kulturális szakértő,
a Mikszáth Kálmán Művelödési Központ dolgozóinak egy képviselője,
a Kulturális Bizottság elnöke.

tago

4.)

A

Képviselö-testület az új intézményvezetöi pályázat elbírálásig a Mikszáth Kálmán Müvelödés
Központ intézményvezetöjének helyettesítésifeladatait ellátó személy munkabéréta
megnövekedett vezetői feladatokra tekintettel - 2022. január 31. napjáig az alábbi vezetöi pótlékkal

egészítiki:

Kultu rál is m
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kavállaló vezetöi pótlé ka
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Balassagvarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2021.(lX.29.| számú határozatának

melléRlete:

M i kszáth KáI m

án

M

űvelődési Közpo nt i ntézm ényvezetői pályázata

Balaésagyarmat város Önkormányzatának képviselhtestülete nyilvános pályázatot hirdet a Mikszáth
Kálmán Művelödési Központ (székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedelem út 50.) vezetésére,
ig azg atói m u n ka körbe n, a z al ábbi fe ltétele kkel :
pálvázati feltétel:

- felsöfokú végzettség és közmüvelödési szakképzeftség vagy nem szakirányú felsöfok(t
végzettségés fel sőfokú szakirány(l szakképesítés,
- végzettségének,szakképzeftségénekvagy szakvizsgájának és egyben az intézmény
alaptevékenységénekmegfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzeft
- kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységvégzése,
- a magasabb vezetői beosztás ellátására a megbízást megelőzően az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

-

vagyon ny il atkoz at tétel,

cselekvöképesség büntetlen elöélet
fogl al kozástól eltiltás alaft.

szóló 2007. évi CLll töruény

és annak

igazolása, hogy

a

szerinti

pályázó nem áll

államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzésigazolt elvégzése.
Ennek hiányában a vezetö állású munkavállalói munkakör betöltését követö két éven belüt
köteles a képzéstelvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatóijogkör

gyakorlójának.

A pálvázathoz csatolni kell:
- a pályázó részletes szakmaiönéletrajzát,
, az intézményvezetésérevonatkozó, szakmai helyzetelemzésböl kiinduló, fejlesztési
e l kép ze l éseket m e gfog al m azó ve zeté si p rog ra m ot,
- a végzeftségetés szakképzeftséget igazoló oklevelek másolatát,
- a szakmai gyakorlat meglététtan(tsító munkáltatói igazolás,
, a pályázÓ hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatainak pályázati eljáráson belüti

-

kezelésérőI,
a pályázÓ nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zátt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,

bérigénymegjelölése,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pálvázat elbírálásánál elönvt ielent:
vezetői munkakörben szerzett 5 év szakmaigyakorlat

-

A pálvázat benvúitásának határideie: 2021. december 31.
A pálvázat elbírálásának határideje: a pályázati határidö lejáratát követő 30 napon belüttöríénik.

Az iaazoatói meablzás határozoft időre, 5 évre, 2022, február 1-jétőt 2027. január 31-éig szól.

A

munkakörbe tartozó, illetve a vezetói meqbízással iáró fetadatok: Az intézménymunkájának
irányítás9, összehangolása, gondoskodás az intézményműködéséhez szükséges óelsó szabályzatok
elkészítéséól,előterjesztéséről, betartásáról; az intézményképviseletének eltátása, kapcsolattártás a
fenntartóval, társintézményekkel, társadal mi szeruezetekkel,

Az

intézményvezetőre

a

munka töruénykönyvéről szóló 2012. évi t, törvény vezetö áltású

munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, jogviszonya munkaviszony.
A fenntartÓ az intézményvezetőt megbízásának lejártát követően müvelödés§zeruezö
m u n ka kö rb e

n

J avadalmazás:
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Megállapodás szerint

4Pélvázatot zátt borítékban. ,,MKMK lntézményvezetői pályázat" megjelölésse/Balassagyarmati Közös
Önkormányzati Hivatal címéreketl beny(ljtani (Zoao aatassagyarmaÍ,' Rákóczifejedeleá- út 12.)
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pátvázat elbírálásának módia, rendie: A pályázókat Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testülete által alakított Szakmai bizottság hallgatja meg, A megbízásról Balassagyarmat
Város önkormányzatának Képviseló-testülete dönL A Képviselőlestület fenntaftja a jogot, hogy még
érvényes pályázatok esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A

Felvilágosítás az intézményröl és a megbízás feltételeiröl a 06-35-505-925 telefonszámon kérhetó
V arg a An d re ától Bal a ssagy a rm at V á ros jegyzőj étől.

Balassagyarmat, 2021. szeptember 29.
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