
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
                         

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

Katona Lajos Városi Könyvtár  
 

igazgató (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama:  
 
A vezetői megbízás határozott időre, 2015. szeptember 25-től, 2020. szeptember 24.-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2600 Vác, Budapesti Főút 35.  

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

Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő 
ellátása. Az intézmény felelős vezetése, irányítása, szakszerű és törvényes működtetése. 
Könyvtárosi munkakörből adódó feladatok, a munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény 
dolgozói tekintetében.  

Illetmény és juttatások: 

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



�         Felsőfokú képesítés,  
�         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
�         Mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy 

közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői 
megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja  

�         Könyvtár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két 
éven belül a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett 
képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 
rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 
tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a 
munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni  

�         A 150/1992. (XI.20.) Korm rendelet 6/B. §-a szerinti feltételek megléte  
�         Magyar állampolgárság  
�         Cselekvőképesség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         Szakmai önéletrajz, intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program  
�         Iskolai végzettséget, szakképesítési tanúsító okiratok másolata  
�         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  
�         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  
�         Nyilatkozat arról, hogy a Kjt.41. §. (2) bekedés szerinti összeférhetetlenség nem 

áll fenn  
�         Igazolás az alaptevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább öt éves 

szakmai gyakorlatról  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné dr. Szarka Anita jegyző nyújt, 
a 27/513-434 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére 

történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 111-09/2015. , 
valamint a munkakör megnevezését: igazgató.  

�         Személyesen: Deákné dr. Szarka Anita jegyző, Pest megye, 2600 Vác, Március 
15. tér 11. földszint 33.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 24.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         www: vac.hu - 2015. július 28. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www: vac.hu honlapon szerezhet.  



  
 

 


