
Pályázati felhívás 

Dég Festetics Művelődési Ház és Könyvtár könyvtáros 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 könyvtáros beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

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

A beosztáshoz tartozó megbízással járó lényeges feladatok: 
A könyvtáros a könyvtári feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények 

szervezése, olvasószolgálati és könyvtárosi feladatok) ellátása mellett könyvtárosi megbízás 

keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglaltak rá eső részét. Valamint a Dégi 

Festetics Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjének munkájának segítése.  

 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 
- Középfokú könyvtárosi végzettség, vagy hajlandóság annak elvégzésére. 

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

- Magyar állampolgárság 

- Büntetlen előélet 

- Cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- Könyvtárosi tapasztalat 

- Helyi ismerettel rendelkezik 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- Szakmai önéletrajz 

- Képesítést, illetőleg végzettséget igazoló okiratok másolata 

- 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. November 11. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 8. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Tibor a Dégi Művelődési 

Ház és Könyvtár intézményvezetője nyújt a 06-30/830-5837-es telefonszámon. 

 



A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Dégi Festetics Művelődési Ház és Könyvtár címére történő 

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

megnevezését: Könyvtáros. 

vagy 
- Személyesen: Nagy Tibor intézményvezető, 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. november 8. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
- 2019.október 31. 

- www.deg.hu  

- Dég Község Önkormányzat Hirdetőtábla  

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

3 hónap próbaidő. 

 


