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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésének Művelődési Ház
igazgatói pályázat kiírása című 8. napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!
Csapucha Katalin igazgató megbízása 2016. szeptember 30-ig szól. A
fenntartónak ez ideig le kell folytatnia a pályáztatással kapcsolatos
feladatokat, melynek első lépése a pályázati kiírás.
Kérem hogy a kiírás tervezetét megtárgyalni és esetlegesen szükséges
kiegészítésekkel elfogadni szíveskedjenek.
Piliscsév Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Művelődési ház igazgató munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
2016.október 1-től 2021. szeptember 30-ig
Munkaköre:
közművelődési szakember
A munkavégzés helye:
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
Komárom-Esztergom megye,
2519 Piliscsév, Hősök tere 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatok:
1. Az Intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai és gazdasági feladatok ellátása
2.A község kulturális életének szervezése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992.
(XI.20.) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:





Szakirányú felsőfokú végzettség,
5 év szakmai – vezetői tapasztalat,
Közművelődési Intézmény vezetői végzettség
szlovák nyelv ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Település helyi kultúrájának ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
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Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok,
az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelés.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:

2016. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Piliscsév község polgármestere,
Kosztkáné Rokolya Bernadett nyújt, a 06-33-503-520 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak Piliscsév Község Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (2519 Piliscsév, Béke u. 24. ).
A pályázat elbírálásának módja, rendje és ideje:
A 2016. augusztus 31-ét követő képviselő-testületi ülésen, testületi döntés
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
1. KSZK Szolgáltató Központ Honlapján
2. Helyben szokásos módon

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után tegyék meg
javaslataikat.

Piliscsév, 2016. április 21.
Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

