
Rétság Város Önkormányzata  
 

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

Rétság Város Önkormányzat Városi M űvelődési Központ és Könyvtár 
intézménye  

 

Intézményvezet ő (magasabb vezet ő)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás id őtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.  

A munkavégzés helye:  

Nógrád megye, 2651 Rétság, Rákóczi út 26.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezet ői megbízással járó lényeges feladatok:  



A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény intézményvezetőjének feladata a 
közművelődési- és a könyvtári intézményegységek szakszerű és törvényes 
működtetése, közművelődési és kulturális programok szervezése, a takarékos 
gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának 
kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés feltételeinek 
megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény működésével. Kapcsolatot 
tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai és civil szervezetekkel és intézményekkel. 
Feladatai közé tartozik az önkormányzat rendezvényeinek megszervezése, illetve 
lebonyolítása, kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más 
hatáskörbe.  

Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek:  

          Főiskola, A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a művészet, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezésére szóló 150/1992.(XI.20.) kormányrendelet 6/A § (1) 
bekezdésében foglalt képesítési és szakmai feltételeknek való megfelelés 
szerint,,  

          ECDL  
          B kategóriás jogosítvány,  
          Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
          magyar állampolgárság  
          büntetlen előélet  

A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:  
          helyismeret, helyi rendezvények szervezésében referencia,  
          közművelődés területén szerzett intézményvezetői tapasztalat,  
          jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség, empátia  
          gyakorlott számítógépes ismeretek  
          közművelődési, könyvtári programok szervezésében, lebonyolításában 

való jártasság  
          médiában szerzett tapasztalat (TV, képújság, havonta megjelenő közéleti 

lap)  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások : 



          az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség 
meglétét igazoló okmány(ok) másolata  

          szakmai gyakorlatról szóló igazolás  
          30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy 

büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé  

          a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz  
          az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja  
          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul 
hozzá  

          nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének eleget tesz  

          nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt ülésen való tárgyalásához 
hozzájárul  

          pályázó nyilatkozata arról, hogy a 150/1992.(XI.20.) kormányrendelet 6/G 
§ (2) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 
tanfolyam eredményes elvégzését a megbízás kezdetétől számított két éven 
belül vállalja  

A munkakör betölthet őségének id őpontja:  

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje:  2020. március 31.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mezőfi Zoltán nyújt,  
a 35/550-100 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
          Postai úton, a pályázatnak a Rétság Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (2651 Rétság, Rákóczi út 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RET/1708-1/2020 , 
valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.  

          Személyesen: Titkárság, zárt borítékban, Nógrád megye, 2651 Rétság, 
Rákóczi út 20. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 4 hónap próbaidőt köt ki. A 
pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.  



A pályázat elbírálásának határideje:  2020. április 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, id eje:  
          Rétság Város Önkormányzat Honlapja (www.retsag.hu) - 2020. március 6. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informác ió:   

A pályázatot A/4-es méretű összefűzött gépelt oldalak formátumban, zárt borítékban kell 
benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja:  

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a 
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért 
a pályázatot kiíró szerv felel.  
  
 


