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A vezetői megbízás határozott időre, 2019. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Dr. Csányi László körút 63.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Hatályos jogszabályi előírások és szakmai elvárások, környezet igényei
szerinti megfelelő működés biztosítása. Munkáltatói, bérgazdálkodói jogkör
gyakorlása, az intézmény költségvetésének elkészítése, szabályszerű
gazdálkodás. Intézmény képviselete, kapcsolattartás a fenntartóval és
egyéb szervezetekkel. Az intézményvezető felelős a feladatai ellátásához a
költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon
rendeltetésszerű
igénybevételéért,
az
alapító
okiratban
előírt
tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő
ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság
és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési,
beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség érvényesítéséért, annak
teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és

kötelezettségek összhangjáért, a költségvetési szerv számviteli rendjéért, a
folyamatba épített előzetes és utólagos vezető ellenőrzés, valamint a belső
ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért. A feladatok
részletezése megtalálható az intézmény SzMSz-ében, amely megtekinthető
a www.mimk.vac.hu honlapon.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Vác Város
Önkormányzat költségvetési intézményeiben dolgozók juttatásairól szóló
kollektív megállapodás rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A Kjt. végrehajtásáról szóló 150/1992.(XI.20.) Korm.rendelet
(továbbiakban Kjt.Vhr. 6/A.§ (1) bekezdése alapján közművelődési
intézményben az intézmény vezetésre irányuló magasabb vezető
beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik aa) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel
vagy ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú
szakirányú munkaköri szakvizsgával.
A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről,
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.
14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési,
pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó
közművelődési intézmény-vezető tanfolyam;
A felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek
vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő
feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett,
A Kjt. Vhr. 6/H. § (4) bekezdése szerint közművelődési
intézményben jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú
munkaköri szakvizsgával egyenértékű az OKJ-ben meghatározott
felsőfokú közművelődési szakember, a felsőfokú kultúrális
menedzser és a felsőfokú közművelődési menedzser
megnevezésű szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány,
Az 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdése szerint az állami
és önkormányzati fenntartású muzeális intézményekben,
nyilvános könyvtárakban, közlevéltárakban és közművelődési
intézményekben
alkalmazottként
csak
olyan
személy
foglalkoztatható aki büntetlen előéletű és nem áll muzeális
intézményben, nyilvános, könyvtárban, közlevéltárban és

közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
Az 1997. évi CXL. törvény 95/B. § (6) bekezdése szerinti
államháztartási és vezetési ismeretekkel, továbbá vezetői
gyakorlattal rendelkezik.
A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudással
rendelkezik.
Előnyt jelentő kompetenciák:
Kiváló szintű pontos precíz munkavégzés, szakmai
elkötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány annak igazolásával,
hogy a pályázó nem áll közművelődési területen végezhető
tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya
alatt,
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes
adatok
kezeléséhez
a
pályázati
eljárással
összefüggésben a pályázó hozzájárul,
pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés
tárgyalásakor nyílt, vagy zárt ülés tartását kéri.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fördős Attila
polgármester, valamint Deákné dr. Szarka Anita jegyző nyújt, a 27/513-123,
vagy a 27/513-434 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér
11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 110-55/2013. , valamint a munkakör
megnevezését: intézményvezető.

Személyesen: Fördős Attila polgármester, illetve Deákné dr.
Szarka Anita jegyző részére, Pest megye, 2600 Vác, Március 15.
tér 11. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www. vac.hu - 2013. november 29.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu
honlapon szerezhet.

