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Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási 

követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes 

kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) alapján  

pályázatot hirdet a Jókai Mór Városi Könyvtár  igazgatói munkakörének betöltésére 

Az igazgatói megbízás időtartama:              2022. április 1-től 2027. február 28-ig  

Foglalkoztatás jellege:                  teljes munkaidő  

A munkavégzés helye:    2900 Komárom, Táncsics M. u. 10. 

 

A munkaviszony befejező időpontját követően a munkáltató biztosítja a kulturális 

munkakörben határozatlan időre szóló továbbfoglalkoztatást. 

 

Az intézményvezető feladata és felelőssége: 

Az önkormányzat által meghatározott költségvetési támogatás keretei között az intézmény 

alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban 

meghatározott tevékenységek szakszerű, jogszerű tervezése, szervezése, ellátása, az intézmény 

irányítása, ellenőrzése, költséghatékony működtetése, munkáltatói jogok gyakorlása. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvényben foglalt könyvtári feladatok ellátása. 

Munkabér és juttatások: 

A munkabér megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  I. törvény vonatkozó 

rendelkezéseire figyelemmel a felek megegyezése alapján történik. 

 Pályázati feltételek:  

▪ a Rendelet 1. melléklete 4. pontjában meghatározott követelményeknek való 

megfelelés, 

▪ államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés megléte, ennek 

hiányában annak vállalása, hogy a képzettséget a munkakör betöltését követő  két éven 

belül elvégzi. (A képzettség alóli mentesülés: Rendelet 4.§ (2) bek.) 

▪  büntetlen előélet, és a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró 

foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt, 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

▪ részletes szakmai önéletrajz, 

▪ az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési 

elképzelést is tartalmazó szakmai és vezetési program, 

▪ 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ami igazolja a büntetlen előélet 

mellett, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását 

kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, 



▪ iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai tapasztalatot, (ha van, nyelvismeretet), 

120 órás államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzést igazoló okiratok 

másolata, 

▪ ha nem rendelkezik a Rendeletben előírt államháztartási és vezetési képzést igazoló 

tanúsítvánnyal, akkor nyilatkozat, hogy a megbízása esetén vállalja annak elvégzését a 

jogszabályban előírt feltételek szerint, 

▪ nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul, az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát 

megismerhetik,  

▪ nyilatkozat arról, hogy pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri, 

▪ nyilatkozat, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  I. törvény 211. §-a 

értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 

A pályázat benyújtásának módja:  

 

A pályázatot Komárom város polgármesteréhez lehet benyújtani (2900 Komárom Szabadság 

tér 1.)  

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: Komárom város honlapja, az intézmény honlapja 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31.   

 

 


