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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A művelődési ház intézményvezetője Geiger Jánosné közalkalmazotti jogviszonya 
felmentéssel, nyugdíjazása miatt 2011. december 19-én megszűnik, jelenleg felmentési idejét 
tölti. 
Az intézmény folyamatos és jogszerű működése miatt gondoskodni kell az intézményvezetői 
állás betöltéséről. 
 Az intézményvezetői pályázat kiírására irányadó jogszabályok: a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a  végrehajtásáról rendelkező,  a 
művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.31.) Korm. 
rendelet. 
A felsorolt jogszabályok alapján elkészült az intézményvezetői állás meghirdetésére 
vonatkozó a pályázati felhívás, mely az előterjesztés mellékletét alkotja.  
 
A javaslatban a  megbízás időtartamára vonatkozóan a törvényi előírás  maximuma szerepel, 
mely szerint   a közművelődési intézményben magasabb vezető beosztás ellátására történő 
megbízás a pályázat elnyerését követően legfeljebb öt év határozott időre szól.  
 
A közalkalmazotti munkakörökre vonatkozó pályázati felhívásnak a közzétételét a hivatkozott 
kormányrendelet  a KSZK honlapján teszi kötelezővé, a hivatalos lapban nem. Megítélésünk 
szerint a település honlapján és a KSZK honlapon való közzététel törvényes és elégséges is. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a  Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslat elfogadását támogatni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 

Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete - a polgármester 
előterjesztésében és a Kulturális, Egészségügyi és véleményének figyelembevételével - 
megtárgyalta a művelődési ház intézményvezetői állásának pályázati kiírását. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés alapján meghirdeti a Halászy Károly Művelődési 
Ház és Könyvtár  intézmény vezetői állását a mellékelt pályázati felhívás szerint.  
 
1./ A képviselő-testület kéri  a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás közzétételéről  a KSZK 
honlapján, valamint a település honlapján gondoskodjék. 
 
Határidő: 2011. szeptember 19. 
Felelős:    jegyző 
 
Alsónémedi, 2011. augusztus 30. 
             

Vincze  József  
  polgármester  

Az előterjesztés törvényes! 
 

Dr. Percze Tünde  
       jegyző 



1. számú melléklet 
 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzata  

                         
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár  

intézményvezető (magasabb 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 év-re szól.  

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.  

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Vezeti és irányítja a Művelődési Ház és Könyvtár intézményét. Felel az intézmény szakszerű, 
hatékony és törvényes működéséért, takarékos gazdálkodásáért. Biztosítja az intézmény 
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                        
Pályázati feltételek: 

         Végzettség a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak szerint,  
         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         A településen élő közösségek hagyományainak, tevékenységének ismerete  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz, intézmény vezetésére vonatkozó program, iskolai végzettséget 
igazoló okiratok másolata, 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
személyes adatkezeléshez való hozzájárulásról nyilatkozat.  



A beosztás betölthetőségének időpontja:  

A beosztás legkorábban 2011. december 20. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: KSZK honlapján való megjelenést követő 30 nap 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzata címére 

történő megküldésével (2351 Alsónémedi, Fő út 58. ).  
Kérjük a borítékon feltüntetni a  beosztás megnevezését: Intézményvezető.  
 

Érdeklődni:   Vincze József polgármesternél személyes a Polgármesteri Hivatal fenti címén  
  vagy a 29/337-101-es telefonon 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 nap, ill. az első 
képviselő-testületi ülés 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
� Önkormányzat honlapja - 2011. szeptember 19. 
� KSZK honlapja           - 2011. szeptember 19. 
 

 
 


