
Bordány Nagyközség Önkormányzata 

a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és a foglalkoztatási 

követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes 

kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (Rendelet) 

alapján pályázatot hirdet 

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár  

intézményvezető munkakör ellátására. 

 

Az intézményvezető munkakör időtartama: 2021. február 16 – 2026. február 15-ig tart. 

Az intézményvezetőre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) vezető 

munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, jogviszonya munkaviszony. 

A betöltendő munkakör megnevezése: intézményvezető-közművelődési szakember 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

Munkabér: megállapodás szerint 

Az intézményvezető vezetői feladatai: 

Az Intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói 

jogok gyakorlása és döntéshozatal az Intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 

ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az Intézmény tevékenységének 

szakmai irányítása, rendezvény-szervezés (kiállítások, fesztiválok, zenei rendezvények). 

Munkahelyi, iskolai szabadidő szervezés, közösségfejlesztés, térségi kulturális kapcsolatok 

fejlesztése, a községi hagyományok ápolása. Az intézményvezető felelős az Intézmény alapító 

okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának magas színvonalon 

történő ellátásáért, felel az Intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének 

megbízatása alatt időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének 

teljesítésért. 

A vezetői megbízásra vonatkozó munkaviszony befejező időpontját követően, közművelődési 

szakember munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás  lehetőségét biztosítja 

a munkáltatói jogkör gyakorlója. 

A munkakör betöltésének feltételei: 

A kulturális munkakör betöltésének feltétele, hogy a munkaviszony létesítéséhez, valamint a 

munkakör betöltéséhez előírt képesítési és egyéb feltételek teljesítését a munkaviszony 

megkezdéséig a jelentkező hitelt érdemlően igazolja, az erről szóló iratokat vagy azok másolatát 

azok igazolása céljából a munkáltatói jogkör gyakorlója részére a munkaügyi irataival történő 

együttes megőrzésre átadja. 

Az integrált kulturális intézmény intézményvezetőjének az integrált kulturális intézmény 

legalább egyik intézménytípusa kapcsán az intézményvezetőre meghatározott, a Rendelet 1. 

mellékletben meghatározott követelményeknek való megfelelés. 

Az önkormányzati fenntartású kulturális intézményben a vezető állású munkavállaló esetében 

a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 

órás képzés ( a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású 



munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt 

igazoló okiratot bemutatni. 

Végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat. 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása. 

Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.  

A pályázatnál előnyt jelent: 

-  legalább öt éves szakirányú vezetői gyakorlat 

- E-tanácsadói képesítés 

A pályázat részeként benyújtandó: 

- Szakmai önéletrajz, az eddigi szakmai tevékenység bemutatásával,  

- Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, 

- Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, képzések igazolása, 

- Bérigény megjelölése 

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, 

valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

- A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum ( munkáltatói 

igazolás, munkakör megnevezéssel ), 

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot, annak tartalmát az eljárásban, 

véleményezésben, elbírálásban résztvevők megismerhetik, hozzájárul a teljes pályázati 

anyagának sokszorosításához, továbbításához, 

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok tartalmát az 

eljárásban, véleményezésben, elbírálásban résztvevők megismerhetik, 

- Nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. 

törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 

- Pályázó nyilatkozatát a pályázatának szakbizottság és a testületi ülés nyílt vagy zárt 

ülésen történő tárgyalásáról. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: Legkorábban 2021. február 16-tól tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 18. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

- Elektronikus úton Tanács Gábor polgármester részére a bordany@bordany.hu vagy, 

- Postai úton, a pályázatnak a Bordány Nagyközség Önkormányzata címére történő 

megküldésével: (6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.) Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázat nyilvántartási számát: 6507/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

intézményvezető-közművelődési szakember 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálása a Rendelet 6. §-ban foglalt 

eljárási rend alapján történik. 

Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtárról, mint intézményről Bordány 

Nagyközség Önkormányzata honlapján, a www.bordany.com oldalon talál információkat. 

A pályázat közzététele a Rendelet 5. § (2) bekezdése alapján történik. 

mailto:bordany@bordany.hu
http://www.bordany.com/

