
Pályázati felhívás 

az Általános Művelődési Központ intézményvezetői (magasabb vezető) állására 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony             

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: A megbízatás határozott idejű, 5 évre szól. 

A vezetői megbízás kezdő napja és megszűnésének időpontja: 

Állás betölthető: 2013. augusztus 1. napjától kezdődően 2018. július 31. napjáig 

A munkavégzés helye: Általános Művelődési Központ (intézményegységei: óvoda, könyvtár, 

művelődési ház és helytörténeti gyűjtemény) 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. 

A beosztás: igazgató 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése, az intézmény törvényes 

működésének biztosítása, szakmai munka irányítása, az intézményi költségvetés betartása, a 

beosztottak tekintetében munkáltatói jogok gyakorlása.  

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

A megbízás feltételei:  

 magyar állampolgárság, 

 büntetlen előélet, 

 cselekvőképesség, 

 Felsőfokú képesítés, 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) és (6) bekezdése, vagy a 150/1992. 

(XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése, vagy a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/B. § 

(1) bekezdése, vagy a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/E. § (2) bekezdése szerinti 

feltételek megléte. 

A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények, a pályázathoz kötelezően csatolandó 

dokumentumok: 

 az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata, 

 részletes szakmai önéletrajz, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

 eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

vezetési, fejlesztési elképzelésekkel, 

 a pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat 

véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik.  

 Pályázó nyilatkozata: A pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléshez hozzájárul. 

 nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, 

hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007. évi CLII törvény 9. §-ában meghatározott 

kizáró ok.  

 nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához 

hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri. 

A vezetői megbízáshoz előírt feltételeket kiegészítő feltételeket: legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától 

tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: A Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán történő 

közzétételtől számított 30 nap.  

A pályázat benyújtásának formája és helye:  

A pályázatokat ajánlott levélpostai küldeményként, vagy személyesen lezárt borítékban Pap Tibor 

polgármesternek címezve, egy eredeti példányban, Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal (5510 

Dévaványa, Hősök tere 1.) címére „ÁMK igazgatói pályázat” megjelöléssel és a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számmal ellátva II-2/1249/2013. kell benyújtani. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szarka Andrea igazgatási irodavezető nyújt a 

66/483-255 telefonszámon. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Oktatási és Kulturális Közlöny, Dévaványai 

Hírlap, www.devavanya.hu, www.ecsegfalva.hu 

Pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés. 

http://www.devavanya.hu/
http://www.ecsegfalva.hu/

