
  
                                             Melléklet a 99/2022. (VIII.30) önkormányzati határozathoz 

 

 

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

pályázatot hirdet az 

Egressy Béni Városi Könyvtár 

intézményvezető (magasabb vezető)  

beosztás ellátására. 

 

 

 

A munka jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű munkaviszony. 

 

Foglalkozás jellege: 

Teljes munkaidő. 

 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időtartamra, azaz 5 évre, 2022. december 1-jétől 2027. 

november 30-ig szól. 

 

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. 

 

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

Az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglalt feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény 

szakszerű, törvényes, valamint költséghatékony működtetése, az intézmény 

szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása a fenntartói és egyéb 

szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint. Az intézményvezető az 

intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan 

működésének és színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói 

jogkört gyakorol a foglalkoztatott munkavállalók felett. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és egyéb béren kívüli juttatásokra a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,  

 felsőfokú képesítés, 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 (a továbbiakban: EMMI 

rendelet) 3. § (1) (2) és (3) bekezdésében - az intézményvezető tekintetében - 

meghatározott szakirányú szakképzettség, 

 az állami vagy önkormányzati, fenntartású kulturális intézményben a vezető 

állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele az EMMI 

rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott államháztartási és vezetési 

ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, 

 Az EMMI rendelet 4.§ (2) bekezdése szerint mentesül a képzés elvégzésének 

kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, 

vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, 

és azt okirattal igazolja, 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

Nyilvános könyvtári, közművelődési területen szerzett – legalább 10 év feletti vezetői 

tapasztalat. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

 fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai vezetői program, a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, 

 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (2012. évi I. törvény 

44.§) 

 iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok, okiratok 

másolatai, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban részt 

vevők megismerhetik, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll a cselekvőképességet érintő 

gondnokság alatt, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt 

ülésen tárgyalja a pályázatot. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2022. december 1. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 3.  

 

A pályázati eljárással kapcsolatosan további információt  

Bóta Edit Éva HR Tanácsadó nyújt, a +36 20/479-4311  elérhetőségen. 

 



A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton a pályázatnak Kazincbarcika Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot HUM/320/2022., valamint a beosztás 

megnevezését: intézményvezető. 

Személyesen: a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodáján  (3700 

Kazincbarcika, Fő tér 4.II.emelet ...iroda) 

Elektronikus úton a allas@kazincbarcika.hu e-mail címre történő megküldésével, a 

tárgy rovatban megjelölve a pályázott beosztást. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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 4. § (2) bekezdése értelmében a munkáltatói jogkör gyakorlója a 

pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő 

lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha e jogot testület gyakorolja, a következő 

ülésén dönt. Ennek eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell.  

Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre 

kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – 

pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakértő 

bizottság szükségesnek ítéli.  

 

A Képviselő-testület a meghallgatást követő ülésén dönt a pályázat elbírálásáról. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 30.  

 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.kazincbarcika.hu -2022. augusztus 30. 

www.barcikakonyvtar.hu  -2022. augusztus 30. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információt a 

www.kazincbarcika.hu oldalon szerezhet. 
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