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Tisztelt Képviselő-testület!

Szükségessé vált az Önkormányzatnál 2018. március 1-étől megüresedett művelődésszervező
közalkalmazotti álláshely betöltése, mely a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázat útján történhet, a pályázati felhívást az alábbiak
szerint kell közzétenni:
„(3) A pályázati felhívásban meg kell jelölni:
a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
(4) A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a
továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati
felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül
betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés)
a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok
székhelyén is, továbbá
c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen
a helyben szokásos módon köteles közzétenni. Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy
egyéb módon való közzétételt is előírhat. Ebben az esetben, továbbá az a)–c) pontban foglalt
esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való
közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a
személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál – a
munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál – rövidebb nem lehet.
Álláshirdetés esetén e határidőket az a) pont alapján történő közzétételtől kell számítani.”
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XII. 20.) Korm.
rendelet 1. melléklet 7. pontja alapján a közművelődési szakember a közművelődési szakmai
munkakörök között került rögzítésre, pályázati kiírás a Korm. rendelet 2/A. § (2) bekezdése

alapján csak az egyéb közalkalmazotti munkakörök egy meghatározott köre esetén nem
kötelező.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését
meghozni szíveskedjen.
Kiszombor, 2018. április 19.
Tisztelettel:
Szegvári Ernőné
polgármester

Tárgy: Pályázat kiírása művelődésszervező álláshely betöltésére
___/2018.(IV. 24) KNÖT. h.

HATÁROZATI JAVASLAT
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a pályázat
kiírása művelődésszervező álláshely betöltésére tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést
hozta.
A Képviselő-testület a művelődésszervező közalkalmazott álláshelynek betöltésére pályázatot
ír ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
20/A. (3) bekezdése szerint.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati felhívás szövegét
a jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a pályázati felhívásnak a
Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében meghatározottaknak megfelelő közzétételéről gondoskodjon a
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, az
önkormányzat honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
művelődésszervező
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13. (Ady Endre Művelődési Ház)
Csongrád megye, 6775 Kiszombor, 6775 Kiszombor, Ökrös József u. 1/C. (Kiszombori
Ifjúsági Központ)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
rendezvényszervezés, ismeretterjesztő programok szervezése, kiállítások rendezése, gyermekés ifjúsági programok szervezése, pályázatírás, művelődő közösségek tevékenységének
szervezése, civil társadalom összefogása, az önkormányzat hivatalos lapjának szerkesztése, a
Kiszombori Ifjúsági Központtal – mint közösségi színtérrel – kapcsolatos feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
o Főiskola, rendezvényszervezői szakképesítés
o Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
o Büntetlen előélet - érvényes erkölcsi bizonyítvány
Elvárt kompetenciák:
o kiváló szintű kommunikációs képesség,
o kiváló szintű csapatban való együttdolgozás képessége,
o kiváló szintű önállóság,
o kiváló szintű problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
o
o
o
o

2 példányban a szükséges szakmai gyakorlatot igazoló részletes szakmai önéletrajz,
felsőfokú végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018.július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyi Istvánné nyújt, a 62/525-090es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata címére történő
megküldésével (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1222/2018., valamint a munkakör
megnevezését: művelődésszervező.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kiszombor.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiszombor.hu honlapon
szerezhet.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

