
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2016. november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből 
 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
153/2016. (XI.24.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
igazgatói beosztására pályázati felhívás kiírása 
 

 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára igazgatói beosztásának betöltésére pályázatot ír ki a határozat 
mellékletét képező pályázati felhívás alapján. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert, hogy a pályázati kiírással összefüggésben a közzétételi, pályázatkezelési, 
tájékoztatási teendőket ellássa. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. november 24.  
 
      
Kihagyva a kihagyandókat! 
 

Kmf. 
  Basky András sk.                         dr. Balogh László sk. 
    polgármester                        jegyző  
 
 
A kivonat hiteles! 
 
 
 
Lajosmizse, 2016. november 24. 
 
 
 
 
Almási Anita Ildikó 
titkársági ügyintéző 
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Melléklet a 151/2016.(XI.24.) határozathoz 
 

Pályázati felhívás 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói /magasabb vezető/ beosztásának betöltésére. 
 
A munkáltató megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata 
      6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Betöltendő munkakör: Közművelődési szakember/művelődésszervező 
 
Magasabb vezetői beosztás megnevezése: igazgató 
 
A magasabb vezető megbízás időtartama: A megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
A megbízás kezdő napja: 2017. május 1. 
A megbízás megszűnésének időpontja: 2022. április 30.  
 
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
Munkahely: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
       
Munkavégzés helye: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. mint székhely, szükség esetén 6050 
Lajosmizse, Városház tér 1. sz. alatti telephely. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással összefüggő lényeges 
feladatok: Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony 
gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók 
felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 
nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézményalapító okiratában meghatározott 
önkormányzati közszolgáltatások biztosításának magas színvonalon történő ellátásáért. Felel az 
intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatt időarányos 
betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért.  
 
A megbízás feltételei: 

> a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) 
bekezdésében foglaltak;  

> a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdésében meghatározottak; 

> a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörben kinevezhető; 

> az intézményvezető közalkalmazotti munkaköre: közművelődési szakember/ 
művelődésszervező 

> vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 
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A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 - a pályázó szakmai életrajzát, az eddigi szakmai tevékenység bemutatásával 

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, - a magasabb vezetői megbízás 
idejére szóló - vezetési programot, Lajosmizse Város kulturális életének megújulására 
vonatkozó elképzeléseit, koncepcióját. 

- helyi értékek, gyűjtemények megóvására tett javaslatát elképzeléseit. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

- a pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát, amely tartalmazza 
azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll 

 - a végzettsége(ke)t  igazoló oklevelek hitelesített másolatait, 
- az öt éves szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratot, 
- korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat, 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését 
igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a pályázó a megbízás kezdetétől 
számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi;  
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. 
törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, 
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezető beosztásával a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 43/A. §-
ában  meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn; 
- nyilatkozat a pályázatnak  szakbizottság és a testületi ülés nyílt vagy zárt ülésen 
történő tárgyalásáról. 

 
Illetmény és juttatások: 
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. 
(XI.20.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések az irányadók. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A beosztás legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje:  
2017. január 31. 
 
A pályázat benyújtásának módja:  
     Személyesen Basky András Lajosmizse Város Polgármestere részére történő átadással (6050 
Lajosmizse, Városház tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: LMKOH/6282/2016., valamint a beosztás megnevezését: igazgató.  

és 
elektronikus úton Basky András polgármester részére a lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail 
címen keresztül.  
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:  
 
A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör 
gyakorlója által létrehozott a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel 
rendelkező bizottság hallgatja meg. Ezt követően Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete dönt a pályázatról.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a 06-
76/457-575-ös telefonszámon. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai 
követelményeknek egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat 
kizárásra kerül a pályázati eljárásból.  
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
Lajosmizse Város honlapja (http://www.lajosmizse.hu) 
 
A Közigállás publikálás időpontja: 2016. december 5. 
 


