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Szikszó Város Önkormányzata
aKÖzalkalmazottak jogállásáról szóló 1992, évi XXX|ll. törvény 2otA. alapján
§
pályázltot hirdet

szikszói városi tntézményműködtető központ és könyvtár

igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére,

A közalkalmazotti jogviszony ldőtartama:
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Foglal koztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetöi megbízás határozott időre, 2O2o.o1

.o1 .-2024.1

2.31-ig szól.

A munkavégzéshelye:
Borsod-AbaúyZemplén megye, 38OO Szikszó, Rákóczi u. 33.

A munkakÖrbe tartozó, i!letve a vezetői megbízássaljáró tényeges feladatok:
Feladata az intézményirányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a
felelős kÖltségvetése gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményiműködtetés,
alaPÍtó okiratok szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a
különböző szakmai szervekkel,Döntés azintézmény működésével kapcsolatos minden
olYan ÜgYben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók
munkájának irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása. A fenntartó felé
beszámoló készítéseaz intézményműködéséről, tevékenységéről.
llletmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXlll. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

'
ll3

FŐiskola, testnevelési illetve spor1 vagy művelődésszervező szakirányú
vé9zettség,
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magasabb vezetői - Legalább 5 év feletti vezetői tapasáatat,
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál etőnyt jelent:

.

Szikszói helyismeret

A pályázat részekéntbenyújtandó iratok, igazotások:

.
.
,
.
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'
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Részletes, íényképesszakmai önéletrajz
lskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
Az intézményvezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A PálYázÓ nYilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt szemétyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő' klzeléséhézhozzájárul
(Kjt 2OlA.§ (5) b)

,

NYilatkozat arről, hogy

Kerl.

a pályázat

zár1 vagy nyílt ülésen történő tárgyalását

A Pá|YázÓ nyilatkozata arról, hogy a pályázőval szemben a Kjt, 41.§ (2)
bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a tennailó

összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti
A Pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, lrogy a Kjt. 2olA.§ (7) bekezdés
alaPján a benyújtott pályázat tartalma csak--a pályázó oétéegyezésével
közölhető harmadik személlyel
A PálYáző arra Vonatkozó nyilatkozata, hogy az egyes vagyonnyilatkozat_tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLll. törvény átaplan á- vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésétvállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020.január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2019. október

7.

A

Pá|Yázati kiírással kapcsolatosan további információt Füzesséri József polgármester
nyújt, a 461596-450 -os telefonszámon,

A pályázatok benyújtásának módja:

'

,

Postai Úton, a pályázatnak a Szikszó Város Önkormányzata címéretörténő
megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
Pályázati adatbázisban szereplő azonositó számot: SZ2lg1-2t2o1g.
valamint a munkakör megnevezését: igazgató.
Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 38OO Szikszó, Kálvin tér 1.
,

.

A pályázat elbirálásának módja, rendje:

A

Pályázatokat a Képviselő{estület az általa felkért, a Kjt, szerint előírt szakértői
bizottság Írásbeli véleményezését
követö első ülésen oirália el, A pályázat kiírója
fenntartja magának a pályázat érvénytelennényilvánításának jógát.

A pályázat elbírálásának határideje:2019. december

6.

A pályázati kiírás további közzétételénekhetye, ideje:
2l3
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Szikszó Város honlapja - 2019. szeptember 6.
Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2o1g. szeptember

6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikszo.hu honlapon
szerezhet.

A KÖaGÁLLÁS publikálási időpontja:

A

pályázati kiírás
.kÖzzéteuőie a Belügyminisáérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKl részéremegküldött adatokat tartalmazza, igy annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.
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