
Pályázati felhívás 

Dég Festetics Művelődési Ház és Könyvtár vezető beosztás ellátására 

 

1. Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Dégi Festetics 

Művelődési Ház és Könyvtár vezető beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8135 Dég, Kossuth Lajos utca 17. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az igazgató a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények 

szervezése, olvasószolgálati és könyvtárosi feladatok) ellátása mellett magasabb vezetői 

megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának 

koordinálást, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény 

költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, 

valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Egyszemélyi felelős vezetőként 

felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, 

irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért. 

 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 
- Főiskola, Felsőfokú közművelődési végzettség (Közművelődési szakember I. vagy II.) és 

szakképzettség, vagy könyvtáros végzettség. Nem szakirányú egyetemi végzettség és 

felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga., 

- Felsőfokú végzettségnek és szakvizsgának megfelelő feladatkörben - Legalább 3-5 év 

szakmai tapasztalat, 

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

- Magyar állampolgárság 

- Büntetlen előélet 

- Cselekvőképesség 

- A 150/1992 (XI.20.) Korm.rend. 6/G. § (2) bekezdésben meghatározott államháztartási és 

vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat 

arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi. 

- A 150/1992. (XI.20.) Korm.rend. 6/G. § (3) bekezdése alapján: a magasabb vezető mentesül 

a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel 

rendelkezik, vagy a (2) bekezdés szerinti tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően 

elvégezte, és azt okirattal igazolja. 

- Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető 



 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- Vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- Szakmai önéletrajz 

- Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, mely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzéseket 

- Képesítést, illetőleg végzettséget igazoló okiratok másolata 

- A 150/1992 (XI.20.) Korm.rend. 6/G. § (2) bekezdésben meghatározott államháztartási és 

vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat 

arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi, 

- A szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata 

- Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításához hozzájárul 

- Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 2. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Prikkel Ferenc aljegyző 

nyújt, a 06-30/175-68-05-ös telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő 

megküldésével (8135 Dég, Kossuth L. u.  17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: D/2005-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: 

Közművelődési szakember vagy könyvtáros. 

vagy 
- Személyesen: Dr. Prikkel Ferenc aljegyző, Fejér megye, 8135 Dég, Kossuth L. u. 17. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A képviselő-testület zárt ülésen hozza meg döntését. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, 

hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 7. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
- www.deg.hu  

- Dég Község Önkormányzat Hirdetőtábla  

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

3 hónap próbaidő. 

 


