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Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális intézményben 

foglalkoztatottak munkaköreiről és foglakoztatási követelményeiről , az 

intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről , valamint egyes kulturális tárgyú 

rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletben ( a továbbiakban : 

EMMI rendelet) foglaltak alapján pályázatot hirdet .Művelődési Ház és Közétkeztetési 

Intézmény  , mint önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv 

intézményvezetői – igazgatói – beosztásának betöltésére a Munka Törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvényben ( a továbbiakban: Mt.) foglaltak szerint: 

Az  Igazgató munkaviszonya és annak időtartama: 

A költségvetési szerve igazgatója az Mt. szerinti vezető állású munkavállalónak  minősül , így 

foglalkoztatására a vezető állású munkavállalókra vonatkozó , a vezetői megbízás 

időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor. 

Új munkaviszony létesítése 3 hónap próbaidő kikötésével történik. 

A Vezetői munkakör: 

A vezetői megbízás 2022. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig történik. 

Az intézmény igazgatója egyszemélyi  felelős vezetője az intézménynek , felelőse a 

feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon használatának és megőrzésének. Feladata 

az intézmény szakmai vezetése , a munkáltatói jogkörök gyakorlása , valamint a munkaköri 

leírásban meghatározott feladatok teljesítése. 

A munkavégzés helye: 

Az intézmény székhelye , Veszprém megye , 8319 Lesenceistvánd , Kossuth u. 91 valamint 

az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő telephelyek 

és helyszínek. 

Illetmény , juttatások: 

a Munka Törvénykönyvről szól 2012. évi I. törvény szerint. Az illetményt a törvény 

rendelkezései figyelembevételével a Képviselő-testület állapítja meg . 

Pályázati feltételek: 

1.A EMMI rendelet 1. melléklet 9. pontjában meghatározott szakképzettségi , szakképesítési 

feltételeknek való megfelelés , azaz: 

a) felsőfokú végzettség és közművelődési szakképesítés , vagy nem felsőfokú végzettség és 

felsőfokú szakirányú szakképesítés. 



b) végzettségének , szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat. 

c) kiemelkedő szakmai tevékenység . 

2. Magyar állampolgárság. 

3.Büntetlen előélet. 

4.Cselekvőképesség. 

5. Az EMMI rendelet 4.§ (1) bekezdésben előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 

120 órás képzés eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása , vagy 

szándéknyilatkozat annak a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről. 

6. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján 

vagyonnyilatkozat – tételi eljárás lefolytatásának vállalása. 

Az elbírálás során előnyt jelent : 

- kulturális rendezvények szervezéseiben szerzett gyakorlati tapasztalat, 

- irodai szövegszerkesztői  programok és multimédiás eszközök használatába , az 

internetes kommunikációban való jártasság , 

- legalább B kategóriára érvényes vezetői engedély megléte. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a részletes szakmai önéletrajzot 

- az intézmény vetésre , fejlesztésére vonatkozó szakmai és vezetői programot. 

A pályázathoz csatolni kell: 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

- felsőfokú végzettséget , szakirányú szakképzettséget , illetve szakirányú 

szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatát, 

- az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzését igazoló 

tanúsítvány másolatát , vagy annak elvégzéséről szóló szándéknyilatkozatot, 

- a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatát, 

- a pályázó nyilatkozatát arról , hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatai 

kezeléshez hozzájárul, 

- a pályázó nyilatkozatát , hogy hozzájárul a pályázati anyagának a jogszabályban 

meghatározott véleményezők által történő megismeréséhez, 

- a pályázó nyilatkozatát a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettség 

vállalásához, 

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan , hogy a pályázatának nyilvános képviselő-

testületi ülésen történő tárgyalásához hozzájárul , vagy kéri zárt ülés tartást. 

 



A pályázatnak benyújtásának határideje és módja: 

Benyújtási határidő: 2021. november 16. 

A pályázatokat személyesen , vagy postai úton Lesenceistvánd Község Önkormányzat 

Polgármesterének címezve (8319 Lesenceistvánd , Kossuth u. 145) . Kérjük a borítékon 

feltüntetni a  Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény Igazgatói pályázat” 

megnevezést. 

Hiánypótlásra nincs lehetőség ! 

 

A pályázat elbírálásának rendje: 

A pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül  a pályázót  a kinevezési, 

megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 3 tagú , a betöltendő munkakör 

feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság ( a továbbiakban: bizottság) hallgatja  

A pályázatok elbírálásáról Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a 

bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve. 

A  pályázat elbírálásának határideje: 

A  pályázati határidő leteltét követő  30 napon belül. 

A pályázati felhívás közzétételének helye: 

Lesenceistvánd Község Önkormányzat internetes portálja , www.lesenceistvand.hu  

A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást  , valamint az 

intézmény megismerésére irányuló igényüket Tóth Csaba polgármestertől kérhetik. 

Telefonszám: 06 87/536 051 , e-mail: polgarmester@lesenceistvand.hu  
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