
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete  

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

pályázatot hirdet 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

 

igazgató (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.07.01. napjától 2025.06.30. napjáig szól. 

A munkavégzés helye: 

Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 2.  

 

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

Kinevezés szerinti munkaköre: könyvtáros, ennek keretében könyvtárosi feladatok ellátása. 

Intézményvezetői feladatok: 

 felelős az intézmény működéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény 

tevékenységi körébe tartozó feladatok végrehajtásáért, 

 koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai, személyi és 

ellenőrzési feladatok összességét, 

 elkészíti az intézmény szabályzatait, terveit, ellátja az intézményi dolgozók feletti 

munkáltatói jogokat,  

 pályázatok elkészítése, benyújtása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint az 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. 

(XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

 főiskola; a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/B. § (5) bekezdésében meghatározott  
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 jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,  

 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,  

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 felhasználói szintű internetes alkalmazások,  

 sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat -tételi eljárás lefolytatása, 

 a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt államháztartási és 

vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő 

igazolása, vagy szándéknyilatkozat a tanfolyamnak a magasabb vezetői megbízás 

kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről. Mentesül a tanfolyam elvégzésének 

kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik. 

  a munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
        

  vezetői gyakorlat 

  

Előnyt jelentő kompetenciák:  

 kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség  
 

   A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program, 

 szakmai önéletrajz,  

 a pályázati feltételeként előírt végzettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata, 

 hatósági erkölcsi bizonyítvány /Kjt. 20. § (4) alapján /, 

 az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló 

tanúsítvány másolata, vagy szándéknyilatkozat a tanfolyamnak a magasabb vezetői 

megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről, 

 szakmai gyakorlat igazolása, 

 hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez, 

 nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról, 

  nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41-43. §-ban meghatározott összeférhetetlenség nem áll 

fenn, 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 

gondnokság alatt, 

 az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat.  
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. július 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gábor László önkormányzati és 

térségi erőforrások vezető nyújt a 94/553-021-es telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 

Postai úton, a pályázatnak a Szentgotthárd Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll K.  tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:Szt /802/2020 , valamint a munkakör 

megnevezését: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum - igazgató. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

 

A pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.  művészeti,  

közművelődési és  közgyűjteményi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 150/1992. 

(XI.20.) Kormányrendeletben meghatározott bizottság véleményének kikérését követően 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója a 

közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 www.szentgotthard.hu –   2020. február 14. 

 www.kozigallas.gov.hu –  2020. február 14. 

 Szentgotthárd c. újság –  2020. február 14. 

 

http://www.szentgotthard.hu/
http://www.kozigallas.gov.hu/

