
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat képvisel�-testülete 
pályázatot hirdet a „Nagyigmándi Magos M�vel�dési ház és 

Könyvtár” közm�vel�dési intézmény intézményvezet�i 
álláshelyére 

 
Az ellátandó munka és beosztás: közm�vel�dési intézmény intézményvezet�i 
munkaköre, magasabb vezet�i beosztás 
 
Vezet�i megbízás id�tartama: határozott id�re 2014. október 01-t�l - 2019. 
szeptember 30-ig szól. 
 
Munkakörhöz tartozó, illetve vezet�i megbízással járó lényeges feladatok:  

• A képvisel�-testület által jóváhagyott éves rendezvény naptár alapján a 
nagyközség kulturális életét gazdagító, hagyományos nagy rendezvények, 
rendezvénysorozatok, m�vészeti bemutatók, kiállítások, nemzeti és helyi 
ünnepekhez köt�d� rendezvények szervezése, 

• az intézmény marketing tevékenységének növelése által a település 
ismertségének és elismertségének további növelése, ennek érdekében 
kiadványok megjelentetése,  

• az intézményi adottságok kihasználásával az amat�r m�vészeti csoportok 
és a helyi civil szervezetek segítése, 

• az intézmény és a lakosság kapcsolatának ápolása, a látogatottság 
növelése, az innovatív közm�vel�dési tartalmak feltárása azok 
meghonosítása, a kulturális és a közösségi közszolgáltatások 
színvonalának növelése, 

• a finanszírozási források mértékét figyelembe vev� intézményi 
gazdálkodás, a fenntartói forrásokat kiegészít� pályázati és szponzori 
támogatások elnyerése, 

• az Igmándi Hírnök cím� havi lap szerkeszt�i feladatainak ellátása. 
• az intézményhez tartozó könyvtár m�ködtetése, szakmai irányítása.  

 
Pályázati feltételek:  

- F�iskola- fels�fokú közm�vel�dési végzettség és szakképzettség, vagy 
nem szakirányú egyetemi végzettség és fels�fokú szakirányú munkaköri 
szakvizsga,  

- fels�fokú közm�vel�dési végzettségének és szakképzettségének vagy 
szakvizsgájának megfelel� feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai 
gyakorlat, 

- kiemelked� közm�vel�dési tevékenység végzése, 
- büntetlen el�élet,  
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

 



A pályázat elbírálásánál el�nyt jelent:  
- hasonló munkakörben szerzett vezet�i gyakorlat, 
- idegen nyelv ismerete 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
- szakmai önéletrajz,  
- iskolai végzettséget/ket igazoló okiratok másolata,  
- intézmény vezetésére vonatkozó program, a nagyközségi rendezvényekre 
vonatkozó jöv�beli koncepció, 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a képvisel�-testület megismerheti, 
valamint nyilatkozat arról, hogy a nyílt ülésen történ� elbíráláshoz a pályázó 
hozzá járul-e.  
 
Illetmény és egyéb juttatások: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján meghatározott illetmény, vezet�i pótlék. A megbízás a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és törvény végrehajtására kiadott 
150/1992. (XI. 20.) sz. Kormányrendelet alapján magasabb vezet�i beosztásnak 
min�sül. 
 
A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdekl�d�k a 
pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az 
intézményt megismerhessék.  
 
A pályázatok benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyi Szolgáltató 
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán közzétételt�l 
számított 180. nap 24.00 órája. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot zárt borítékban egy eredeti és egy másolati példányban kell 
benyújtani. Hiánypótlásnak helye nincs. Postai úton Nagyigmánd Nagyközség 
Önkormányzata (2942 Nagyigmánd, Kossuth L. u. 2.) címére történ� 
megküldésével, kérjük a borítékon feltüntetni „Pályázat a Nagyigmándi Magos 
M�vel�dési ház és könyvtár intézmény intézményvezet�i álláshely betöltésére”. 
Személyesen: Hajduné Farkas Erika polgármesternél. Postai küldemény esetén a 
postára adás napja, lekés�bb a benyújtási határid� utolsó napja lehet. A 
képvisel�-testület mint fenntartó a benyújtott pályázatokat 2014. szeptember 30-
ig elbírálja. 
 
A pályázat elbírálásának rendje:  
A véleményez� és döntésre javaslatot tev� testületek ülésükre az érvényesen 
pályázókat személyes meghallgatásra meghívhatják. A pályázatokról és az 



intézményvezet�i megbízásról a benyújtási határid� lejártát követ� 30. napon 
belül Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képvisel�-testülete dönt. A 
pályázók meghallgatására a képvisel�-testület az Szociális, M�vel�dési és 
Sportbizottságot kéri fel.  
 


