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Balotaszállás Községi Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér

Intézményvezető (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, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6412 Balotaszállás, Balassi Bálint utca 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakszerű, törvényes és gazdaságos működtetése az alapító okiratában
és az SZMSZ-ében meghatározott feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok és
fenntartói döntések figyelembevételével.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•

Főiskola,
Közművelődésben szerzett vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Végzettségének és szakképzettségének,egyben az intézmény
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban - Legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzését igazoló
okirat vagy nyilatkozat, hogy a megbízását követő 2 éven belül a tanfolyamot
elvégzi
Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•

Szakmai önéletrajz
Iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata
Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló
igazolás
A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e a személyét érintő ügy
nyilvános ülésen történő tárgyalásához
Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének
vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007. évi
CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszta István polgármester
nyújt, a 06-77/442-098 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Balotaszállás Községi Önkormányzata címére
történő megküldésével (6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Bal/183/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
• Elektronikus úton Huszta István polgármester részére a
polgarmester@balotaszallas.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Huszta István polgármester, Bács-Kiskun megye, 6412
Balotaszállás, Ady Endre utca 26. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
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A pályázat elbírálásáról Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.balotaszallas.hu - 2019. január 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balotaszallas.hu
honlapon szerezhet.
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