
Enying Város Önkormányzata 

                        

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján 

pályázatot hirdet 

Művelődési Ház és Könyvtár 

 

Intézményvezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

 

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. november 1. napjától 2025. október 31. napjáig 

szól. 

A munkavégzés helye: 

Fejér megye, 8130 Enying, Bocskai utca 1. 

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

Intézmény vezetése, az intézmény szakmai munkájának teljes körű irányítása, az intézmény 

alkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény teljes jogkörű képviselete. 

Felelős a szakszerű és törvényes működésért. Szakszerűen és hatékonyan tervezi, szervezi, 

irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó kulturális munkát. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a Képviselő-testület egyedi döntései, rendelkezései az 

irányadók. 

                        

 

 



Pályázati feltételek: 

• Főiskola, A 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A. § (1) bekezdése szerinti 

végzettség, 

• szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

• Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön 

jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve 

bevándorolt vagy letelepedett, az állam elleni bűncselekmény miatt indult 

bűntetőeljárás hatálya alatt nem álló személy, 

• Kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

•         Intézményvezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat, 

Elvárt kompetenciák: 

•         Kiváló szintű empátiás készség, kapcsolatteremtő képesség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 

• Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 

• Szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok másolatai, 

• 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást 

tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) 

bekezdésében foglalt követelményeknek, 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a Képviselő-testület zárt 

vagy nyílt ülésen tárgyalja, 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra 

hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt 

vevők ismerhetik meg, 

• Nyilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározott 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését, 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén a munkaköri 

(közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) 

összeférhetetlenség nem áll fenn. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. november 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 11. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Reiszné Korcsek Gabriella nyújt, a 

706848175 -os telefonszámon. 

 



A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Enying Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (8130 Enying, Kossuth Lajos u. 26. . ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni, a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/5866-2/2020 

, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. 

• Elektronikus úton Reiszné Korcsek Gabriella részére a 

titkarsag.pmhiv@enying.eu e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 

huszonegy napon belül egy háromtagú bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör 

gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt, a közalkalmazotti jogviszony 

létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a 

munkáltató határozza meg. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelenné nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 1. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•         Enying Város Honlapja 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Kulturális intézményben magasabb vezető vagy vezető beosztás ellátására vonatkozó pályázat 

esetében a pályáztatónak biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázat 

elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.enying.eu honlapon szerezhet. 

  
 


