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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a 

 
Szentes Városi Könyvtár 

igazgatói (intézményvezetői)  
munkakör betöltésére 

 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
(Mt.), 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 alapján pályázatot hirdet Szentes Városi Könyvtár igazgatói 
(intézményvezető) munkakör betöltésére. 
 
Munkáltató megnevezése:    Szentes Városi Könyvtár 
Munkakör megnevezése:   igazgató (intézményvezető) 
 
Munkavégzés helye:     6600 Szentes, Kossuth L. u. 33-35., 
valamint az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz 
kötődő telephelyek és helyszínek 
 
Munkakör időtartama:    2022. február 01.  -  2027. január 31. 

(5 év határozott időtartam) 
A megbízás Mt. 45. § (5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével történik 
A jogviszony időtartama: A fenntartó az igazgatói megbízásának lejártát követően 
könyvtáros szakmai munkakörben határozatlan időre tovább foglalkoztatja.  
 
Foglalkoztatás jellege:     Teljes munkaidő 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az 
intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű 
működését, az alapító okiratban meghatározott célkitűzések megvalósítását. A 
törvényben, alapító okiratban, belső szabályzatokban, a fenntartó rendelkezése szerint 
meghatározott feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellátása, ellenőrzése, a 
könyvtárban folyó szakmai tevékenység feltételeinek biztosítása.  Felelős a 
közgyűjteményi értékeket hordozó szakmai munka színvonaláért, az ésszerű és 
takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért; az intézmény 
kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Gyakorolja a munkáltatói 
jogokat az intézményben foglalkoztatott munkavállalók felett, képviseli az intézményt 
a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt. Törekszik a fenntartói költségvetési 
támogatást kiegészítő pályázati források megszerzésére, növelésére. 
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Javadalmazás: 
 
Az Mt., valamint a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 
meghatározott vezetői illetmény (500.000,- Ft) az irányadóak. 
 
 
Pályázati feltételek:    
 
1. az EMMI rendelet 1. melléklet 4. pontjában meghatározott szakképzettségi, 

szakképesítési feltételeknek való megfelelés, azaz:  
a. szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,   
b. végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlat,   
c. a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti B2 szintet elérő 

idegennyelv-ismeret  
2. büntetlen előélet és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, 

közlevéltárban és közművelődési intézményekben végezhető tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;  

3.  magyar állampolgár, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással 
rendelkezik;  

4. cselekvőképesség; 
5. a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, 

legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése („Könyvtári vezetési ismeretek”) Ennek 
hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül 
köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói 
jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) 
bekezdésére. Az EMMI rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerint mentesül a 
tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász 
szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör 
betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.  

6. az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 
alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.  

 
A pályázat elbírálása során előnyt jelent:  
 
1. a megbízás időpontjában igazolt vezetői gyakorlat  
2. végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység, 
amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák 
bemutatásával, továbbá projektben való részvétel igazolásával  

3. irodai, számítástechnikai, informatikai alkalmazások, ismeretek ügyviteli 
alkalmazása (Microsoft Office)  
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:  
1. pályázó részletes szakmai önéletrajza,  
2. végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát, nyelvvizsgát tanúsító 

okiratok hiteles másolata,  
3.  szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,  
4. vezetői gyakorlatot igazoló dokumentum,  
5. szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok  
6. az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelésekkel,  
7. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – vagy az erkölcsi bizonyítvány 

megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására, továbbá arra, hogy nem 
áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és 
közművelődési intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,  

8. az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló 
okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól 
számított 2 éven belül vállalja,  

9. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;  

10. a pályázó nyilatkozatát, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott 
véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez;  

11. a pályázó nyilatkozatát, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséget vállalja.  

12. nyilatkozata arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a tárgyalást  
13. nyilatkozata arról, hogy vezetői megbízása esetén összeférhetetlensége nem áll 

fenn: 
14. nyilatkozat, hogy hozzátartozójával irányítási, ellenőrzési, elszámolási kapcsolatba 

nem kerül,  
15. nyilatkozat, hogy a munkáltatóval azonos, vagy hasonló tevékenységet végző, a 

munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban 
nem vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag 

 
A beosztás betölthető időpontja: a beosztás legkorábban 2022. február 01. napjától 
tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: Szentes Város Önkormányzatának internetes 
oldalán történő közzétételt követő 30. nap.  (2021. október 30.) 
A kiíró a beadási határidőn túl hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.  
 
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatokat postai úton vagy személyesen, 
és ezzel egyidejűleg elektronikus adathordozón Szentes Város Önkormányzata 
Polgármesterének címezve (Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 
6.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a „Szentesi Városi Könyvtár 
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intézményvezető pályázat” megnevezést, és az SZ/4813/2021 ügyiratszámot. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség.  
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:  
Szentes Város Önkormányzata Polgármestere által létrehozott legalább háromtagú, a 
betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja 
meg. Az eljárást követően a megbízásról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-
testülete dönt.  
 
A pályázatok elbírálásáról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 
amennyiben a 27/2021. (VI.21.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet még 
hatályban van, Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és 
hatáskörében eljáró Szentes Város Önkormányzata Polgármestere – dönt a bizottság 
írásba foglalt véleményét mérlegelve.  
 
A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázati kiírást visszavonja, 
módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt 
eredménytelennek nyilvánítsa, indokolás nélkül. 
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi 
formai és tartalmi feltételnek megfelel és a határidőn belül benyújtásra került.  
 
A pályázat elbírálásának határideje:   
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidő lejártát követő 60 nap, ha e jogot 
a Képviselő-testület gyakorolja, az a következő ülésen dönt.   
  
A pályázati felhívás közzétételének helye:  
Szentes Város Önkormányzata internetes portálja:  www.szentes.hu,  
Szentesi Városi Könyvtár internetes portálja: www.vksz.hu.  
Szuperinfo   
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan:  
szakmai információt   Vidovicsné Molnár Zsuzsanna  (63/510-345),   
pályázattal egyéb információt  Csákné Kis Regina  (63/510-309) nyújt. 

http://www.szentes.hu/
http://www.ercsi.hu/
http://www.szentesimuvelodesikozpont.hu/
http://www.ercsimuvhaz.hu/

