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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 12-én megtartott 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 

Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

436/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Eötvös József  Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának 

kiírásáról  
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírását e határozat melléke szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy a 
pályázat lebonyolítása érdekében a szükséges lépéseket tegye meg. 
   
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: a pályázat megjelentetésére: 2018. január 5., a pályázat elbírálására: a Képviselő-

testület 2018. április havi soros ülése 
 

 
Kmf. 

 
 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 
    polgármester                jegyző 
 
 
           Balázs Mária  sk.                 Lippai Csaba  sk. 
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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„Melléklet a 436/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz” 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.évi  XXXIII. törvény 20/A, 20/B § - a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/ 
1992. ( XI.20.) Korm. rendelet alapján  
 

pályázatot hirdet 
 

az Ercsi Művelődési Ház és Könyvtár  (Ercsi, Szent I. u. 12-14.) vezetésére irányuló 
igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására, közalkalmazotti jogviszonyban. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Az intézményvezetői beosztásra megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre 
közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.  
 
A foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő  
 
A magasabb vezetői beosztás megnevezése: 
igazgató  
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 
A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évre,  
2018. május 1-től 2023. április 30-ig szól. 
 
A munkavégzés helye:  
Fejér megye, 2451 Ercsi, Szent István u. 12-14. 
 
A munkakör megnevezése: Közművelődési szakember  
 
A közművelődési szakember munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Az intézményhez tartozó múzeumok működtetése, közreműködés a városi kulturális 
rendezvények szervezésében. 
 
Az intézményvezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Munkaköri feladatai ellátása mellett ellátja a jogszabályban meghatározott feladatokat, illetve 
az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott kulturális programok 
megszervezését. Ellátja az intézmény vezetését a hatályos jogszabályok szerint. Irányítja és 
ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját; biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és 
gazdaságos működését; együttműködik a fenntartó önkormányzat illetékes szervezeti 
egységeivel, a város intézményeivel, a kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel, 
egyházakkal; megszervezi az öntevékeny, önképző tanfolyamokat, képzési lehetőségeket; 
támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét; képviseli 
az intézményt az állami, társadalmi, szervezetek és magánszemélyek előtt. 
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Illetmény és egyéb juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi 
XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései, az egyéb juttatásokra 
az önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak az irányadóak. 
 
Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság; 
- büntetlen előélet; 
- a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt államháztartási és 

vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő 
igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli 
elvégzéséről; 

- a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés c) pontjában, a 6/B. (1) 
bekezdés c) pontjában, a 6/E. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, legalább öt 
év szakmai gyakorlat; 

-  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség; 
-  az intézménnyel fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a vezetői megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba való kinevezés. 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább 

államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal 
egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás 
bemutatásával, 

- kiemelkedő közművelődési tevékenyég. 
 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és 

munkakörei napra pontos adataival); 
- a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program; 
- személyes indíttatásának kifejtése a feladat ellátására vonatkozóan; 
- Az intézmény vezetésére vonatkozó – a település hagyományaihoz, szellemi és tárgyi 

értékeihez, színes civil életéhez és a közelmúlt demográfiai változásaihoz tartalmilag 
illeszkedő – program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 
- az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló 

tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat; 
- szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata; 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
- a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők 

részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez; 
- a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséget vállalja. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes portálján történő közzétételt követő 90. nap 
 
A pályázat benyújtásának módja, helye: 

- Postai úton, a pályázatnak az Ercsi Polgármesteri Hivatal címére (2451 Ercsi, Fő u. 
20., Pf.: 20.), 2 példányban történő megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni az „igazgatói pályázat” megnevezést. 

- Személyesen: Ercsi Polgármesteri Hivatal, 2451 Ercsi, Fő u. 20. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázókat a kinevezési, 
megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör 
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A pályázatokat a 
bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Humán Bizottsága véleményezi, majd a pályázatok elbírálásáról Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázati határidő lejártát követő első rendes képviselő-testületi ülés, de legkésőbb a 
pályázati határidő lejártát követő 30. nap. 
 
A pályázati felhívás közzétételének helye: 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) internetes oldala (KÖZIGÁLLÁS), Ercsi Város 
Önkormányzat internetes portálja, Ercsi Híradó. 
 
A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az 
intézmény megismerésére irányuló igényüket Győri Máté polgármestertől kérhetik. 
Telefonszám:06/25/515-602, e-mail: polghivatal@ercsi.hu 

 
 
 

 


