
Rétság Város Önkormányzata 
                        

pályázatot hirdet 

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
 

Intézményvezető 

munkakör betöltésére. 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozott időre, 3 évre szól. 

A munkavégzés helye: 

Nógrád megye, 2651 Rétság, Rákóczi út 26. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 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 hosszútávú fejlesztési céljainak, stratégiájának 
kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés 
feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény 
működésével kapcsolatban. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző 
szakmai és civil szervezetekkel és intézményekkel. Feladatai közé tartozik 
az önkormányzat rendezvényeinek megszervezése, illetve lebonyolítása, 
illetve olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. 

 



                        
Pályázati feltételek: 

 Főiskola, szakirányú végzettség, 
 Felsőfokú végzettséggel és közművelődési 

szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú 
végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel, 

 Felsőfokú közművelődési szakképzettségnek vagy nem 
felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú 
szakvizsgájának és egyben az intézmény 
alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, 
közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további 
jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat, 

  Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 
órás tanfolyam két éven belüli elvégzése 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 B kategóriás jogosítvány, 
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
  magyar állampolgárság, 
  büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 helyismeret, helyi rendezvények szervezésében referencia, 
  Kommunikációs szakirányú végzettség. Az intézmény 

összetettsége, széles körű feladatellátása végett szükségessé vált 
egy olyan személy, aki - átfogó koncepció jegyében - gondoskodik 
az intézmény, különböző szintű kommunikációs kapcsolatairól, 
odafigyel a megfelelő belső és külső kommunikációra egyaránt. Ezen 
kommunikációs folyamatokat irányítja, szervezi összehangolja. A 
vezetői feladatok mellett a PR tevékenység a reklám és a marketing 
kommunikációra is kellő figyelmet fordít 

 közművelődés területén szerzett intézményvezetői tapasztalat, 
 gyakorlott számítógépes ismeretek, 
 közművelődési, könyvtári programok szervezésében, 

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

közéleti lap) 

Elvárt kompetencia: 

 Kiváló szintű közművelődési tevékenység végzése, 

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Részletes szakmai önéletrajz, személyi adatlap 
 Végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata 
 Szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata 
 Akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam 

elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata, vagy szándéknyilatkozat a 
tanfolyamnak a megbízást követő két éven belüli elvégzéséről 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
 Intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program, fejlesztési 

elképzelések 
 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a véleményezésre és elbírálásra 

jogosultak megismerhetik a pályázati dokumentációt, valamint az 
abban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással 
összefüggésben kezeljék 

 Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról 
 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot a Képviselő-testület 

nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2023. március 01. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 31. 

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/ 6735-1/2022, valamint a munkakör 
megnevezését: Intézményvezető. 

  Személyesen: Hesz Ildikó, Nógrád megye, 2651 Rétság, 
Rákóczi út 20. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat kiírója a munkaviszony létesítésekor három hónap próbaidőt köt 
ki.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 23. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 
 Rétság Város Önkormányzat honlapja  



 A Nemzeti Művelődési Intézet által működtetett jogyakorlaton.hu 
felületen (https://jogyakorlaton.hu/allast-kinal )  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

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

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


