
Pályázati felhívás 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Mátyás Király 

Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatói álláshely betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szóló közalkalmazotti 

jogviszony. Magasabb vezetői megbízás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)  

 

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól,  

         2018. szeptember 1-től-2023. augusztus 31-ig. 

 

Munkavégzés helye: 2025 Visegrád, Széchényi u. 11. 

 

A munkakörbe tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok (művelődési központ tevékenysége, 

közművelődési könyvtári tevékenység, nyilvános filmszínházi filmvetítés, nyilvános 

közgyűjteményi tevékenység, egyéb szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő 

tevékenységek) ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény működésének 

biztosítása, az intézmény költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása, 

valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtása. 

 

Illetmény és egyéb juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 

közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 

kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján. 

     

Pályázati feltételek: 
aa) felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy 

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, 

b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az ab) pontja szerinti 

szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, 

közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves 

szakmai gyakorlatot szerzett, és 

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez. 

d) legalább 2 éves vezetői gyakorlat, 

e) három hónapnál nem régebbi, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

f) büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai végzettséget igazoló dokumentumok (diplomá(k) másolata, 

- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

- részletes szakmai önéletrajz, 

- munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai vezetői elképzelések, 

- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes 

pályázati iratanyagba betekinthetnek. 



- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához 

hozzájárul-e, 

- vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása. 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2018. augusztus 3. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat elbírálója Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2025 Visegrád, Fő 

u. 81.)  

A pályázatokat az elbírálás előtt a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakítása érdekében 

a Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményezi.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31. 

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban zárt borítékban „Mátyás 

Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár intézményvezetői pályázat” felirattal Visegrád 

Város Önkormányzat Polgármesterének címezve kell benyújtani az alábbi címre 2025 

Visegrád, Fő u. 81. 

 
Az állás a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2018. szeptember 1-től tölthető be.  
 

Felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban Visegrád Város Önkormányzat polgármestere 

Félegyházi András ad a polgarmester@visegrad.hu email címen. 

 

Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor- 

megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.  

A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 

minősítse és szükség esetén új pályázatot írjon ki. 

 

mailto:polgarmester@visegrad.hu

