Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § a és 20/B. §-a alapján
pályázatot hirdet a
József Attila Művelődési Ház
igazgatói (magasabb vezetői)
beosztás ellátására
A munkáltató megnevezése, székhelye:
József Attila Művelődési Ház
Balatonszárszó, Szóládi út 20.
8624
A Közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra)
A vezetői megbízás időtartama:
Határozott időre, 5 évre, 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig szól.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Művelődési Háznak az alapító okiratban meghatározott közművelődési feladatai mellett a
nagyközség éves és szezonális ünnepeinek, programjainak szervezése, koordinálása, szabadidős
programok szervezése, közösségfejlesztés, közösségi hagyományok ápolása, az intézmény vezetésére
irányuló magasabb vezetői feladatok ellátása. Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény
szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása,
képviselete, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása a hatályos jogszabályok,
valamint a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatallal kötött munkamegosztási
megállapodásban foglaltak szerint. Gyakorolja a munkáltatói jogot az intézmény dolgozói felett, ellátja
az intézmény működését érintő jogszabályokban és a fenntartói döntésekben a vezetőre előírt
feladatokat, aktualizálja az intézmény SZMSZ-ét és az intézmény más kötelezően előírt szabályzatait,
rendelkezéseit. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervekkel,
folyamatos felügyeli, értékeli az intézmény munkáját.
Illetmény és juttatások
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a 150/1992.(X.20.) Kormány
rendeletben foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek
- A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Kormány rendelet
előírásaiban szereplő, és a vezetői megbízáshoz szükséges 6/A, 6/G §-ban meghatározott feltételek,
továbbá a 6/G. § (2) bekezdésében meghatározott továbbképzés vállalása, kivéve, ha mentesül, vagy a
képzést teljesítette.
- Legalább 5 éves szakmai tapasztalat,
- Kiemelkedő szakmai gyakorlatot vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
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- Büntetlen előélet, nem áll büntető eljárás alatt, nem áll a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII: törvény 20. § (2) bek. d) pontjában, (2d) bekezdésben meghatározott büntetőeljárás,
foglalkoztatástól eltiltás, kényszergyógykezelés hatálya alatt,
- Magyar állampolgárság,
- Nem áll fenn a Kjt. 20. § (2e) bekezdésében meghatározott ok,
- Cselekvőképesség,
- Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
- A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a vezetői gyakorlat.
- A pályázat elbírálásánál előnyt jelent német, vagy angol középfokú nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás.
- A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a színház-szervezői gyakorlat, és az erre vonatkozó legalább l
év szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
- fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát tanúsító okiratok másolata, (Az eredeti
okiratokat a személyes meghallgatáskor be kell mutatni.)
- a 150/1992.(X.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében meghatározott továbbképzési
kötelezettség teljesítésének igazolása, vagy nyilatkozat, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól
számított két éven belül vállalja.
- 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll
fenn a Kjt. 20. § (2) bek. d) pontjában, (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
- az intézmény vezetésére irányuló program, vezetői elképzelések,
- szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
- nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez,
- nyilatkozat, hogy hozzájárul a kormányrendeletben meghatározott véleményezők részére pályázata
tartalmának megismeréséhez,
- nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget teljesíti,
- amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli
nyilatkozat,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázási eljárással
összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatokat véleményező Bizottság és a képviselőtestület
nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatot.
A beosztás betölthetőségének kezdő időpontja
A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje
2019. november 8.
A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a polgármester nyújt, 84/362- 501
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata címére történő
megküldésével. (Balatonszárszó, Hősök tere 1. 8624) A borítékon fel kell tüntetni a pályázati
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adatbázisban szereplő azonosító számot:…………., valamint a beosztás megnevezését: József Attila
Művelődési Ház igazgató.
- Személyesen a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalban munkaidő alatt. (Balatonszárszó,
Hősök tere 1. 8624)
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt. 20/A §-ban foglaltak figyelembevételével a pályázatokat a JÜP Bizottság – kiegészülve az NMI
Művelődési Intézet Nonprofit Felelősségű Társaság szakértőjével - véleményezi. A bizottság előtti
meghallgatás időpontja: 2019. december 5.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtásának határidejét követő soros ülés időpontja:
2019. december 12.
A Képviselőtestület fenntartja azon jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
A munkáltatóval kapcsolatos további információ: a www.balatonszarszo.hu honlapon szerezhető be.
A pályázati kiírás közzétételének helye
- A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (www.kozigallas.gov.hu),
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata honlapja (www.balatonszarszo.hu),
Szárszó TV
Szuperinfo
az Önkormányzat hirdetőtábláin.
Oktatási és Kulturális közlöny.
A közigállás publikálási időpontja: 2019. október 5.
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