
Pályázati kiírás  
 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Mt.) valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről 
és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának 
rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. 
(X.30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján 
 

a Városi Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői  
 állására 

 
A pályázatot meghirdető szerv neve, címe: 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 
2310 Szigetszentmiklós Kossuth L. u. 2. 
 
Munkavégzés helye: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19. 
 
Munkaviszony tartalma: a munkaviszony az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó 
rendelkezéseinek alkalmazásával jön létre új munkaviszony létesítésekor három hónap 
próbaidő kerül kikötésre a munkaviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre 
 
Betöltendő munkakör megnevezése: intézményvezető 
 
A munkaviszony kezdő és befejező időpontja: az intézményvezetői munkakör 5 éves 
határozott időtartamra szól, az állás betölthető 2023. augusztus 1. napjától – 2028. július 31. 
napjáig. 
 
A munkakör betöltésének feltételei: 

− cselekvőképesség; 

− büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a közművelődési intézményben végezhető 
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; 

− a munkakör ellátáshoz szükséges magyar nyelvtudás vagy magyar állampolgárság; 

− a Rendelet 1 mellékletében való követelményeknek való megfelelés; 

− a Rendelet 4. §-a szerint a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének 
feltétele az 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 be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem 
végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem 
foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének köztelezettsége alól, aki jogász 
vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői 
munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja; 

− megbízása esetén a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget. 
 



 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Hasonló területen szerzett vezetői vagy vezető-helyettesi gyakorlat.  
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

− Ellátja az intézmény Alapító Okiratában foglalt feladatokat, 

− Az intézményvezető a Városi Könyvtár és Közösségi Ház egyszemélyi felelős vezetője, 
felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, a fenntartó által 
hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért. 

− Képviseli az intézményt külső szervek előtt,  

− Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működését,  

− Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény összes dolgozójára vonatkozóan,  

− Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, és a fenntartói döntésekben a 
vezető részére előírt feladatokat,  

− Elkészíti és aktualizálja az intézmény SZMSZ-ét és az intézmény más kötelezően előírt 
szabályzatait, rendelkezéseit, 

− Elkészíti a rendezvények lebonyolításához szükséges pályázatokat, 

− Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi területi- és országos szakmai szervezetekkel,  

− Támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek 
tevékenységét, folyamatosan értékeli az intézmény dolgozóinak tevékenységét, munkáját,  

− Szervezi és irányítja a városi rendezvények lebonyolítását.  
 
Javadalmazás: 
A munkabér az Mt. rendelkezései és a felek megállapodása alapján a munkáltatói jogkör 
gyakorlója és a Képviselő-testület jóváhagyásával kerül megállapításra. 
 
Pályázathoz csatolandó: 

− 90 napnál nem régebbi, teljeskörű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mellyel a pályázó 
igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közművelődési intézményben végezhető 
tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt; 

− Előirt iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okmányok hitelt érdemlő 
igazolása; 

− Szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok hitelt érdemlő igazolása; 

− Fényképes szakmai önéletrajz; 

− Az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzelésekkel; 

− államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről szóló 
okirat. Ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a képzést a vezető állású munkavállalói 
munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi, és a képzés elvégzését igazoló okiratot 
bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a Rendelet 4. § (1) – (2) 
bekezdésére (aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló 
okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés 
elvégzésének köztelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel 
rendelkezik); 



− A munkakörrel kapcsolatos bérigény, fizetési igény megjelölése; 

− Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a 
pályázatok elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati anyagot megismerhessék; 

− Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó 
gondnokság hatálya alatt; 

− Nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén az Mt. 211.§-a szerinti összeférhetetlenségi 
okok vele szemben nem állnak fenn; 

− Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt 
ülésén történjen; 

− Nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárása 
lefolytatását vállalja. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 14. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot személyesen, vagy postai úton, 1 eredeti példányban kell benyújtani 
Szigetszentmiklós Város Polgármesteréhez címzett - 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 
2. - lezárt borítékban. 
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a Városi Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői 
állására”. 
 
A pályázat elbírálásának módja és határideje: 
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon 
belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott - a kulturális intézmény alapfeladatait 
érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja meg. A pályázatokról a 
bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete soron következő ülésén dönt.  
A pályázat kiírója fenntartja magának a pályázat visszavonásának, valamint a pályázatok 
elbírálását követően a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A felhívásnak 
meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. Minden 
pályázó a saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat 
elkészítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő pályázói költséget nem térít meg. A 
pályázat benyújtásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt 
magára nézve kötelezőnek fogad el. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Aljegyző nyújt a 06-24/505-506-os 
telefonszámon.  
 
A pályázati kiírás közzétételének helye:  
a www.sargahaz.com és a www.szigetszentmiklos.hu honlapok. 
 
 


