A határozati javaslat melléklete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Méliusz Juhász Péter Könyvtár
magasabb vezetői (igazgatói) beosztásának ellátására
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (4024 Debrecen, Piac u. 20.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet a
Méliusz Juhász Péter Könyvtár (4026 Debrecen, Bem tér 19/D.) magasabb vezetői (igazgatói)
beosztásának ellátására.
Munkaköre: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
szóló, a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.
20.) Korm. rendelet 5. mellékletének 5.1, 5.2, 5.3 pontjai szerint.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2018. március 1. napjától 2023. február 28.
napjáig terjedő, 5 éves határozott időtartamú.
A munkavégzés helye: Méliusz Juhász Péter Könyvtár (4026 Debrecen, Bem tér 19/D.)
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény
tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló módosított 1997.
évi CXL. törvény rendelkezéseire, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt.
végrehajtásáról szóló, a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.
20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint az egyes kulturális
közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló
2/1993. (I. 30.) MKM rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:


szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség (figyelemmel a Korm. rendelet 22. §
(1) bekezdés g) pontjára),
vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsga (figyelemmel a Korm. rendelet 6/K. § (1) bekezdésére),
vagy főiskolai könyvtárosi képzettség,



idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag
elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a
szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
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végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,



vezetői gyakorlat,



kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység folytatása,



magyar nyelvtudás,



az intézményben fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg
az intézménybe közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés feltételeinek való
megfelelés,



annak vállalása, hogy a pályázó megbízását követő két éven belül a kulturális
szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés
finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási, könyvtári
minőségügyi és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégzi, amennyiben ezt a
megbízás előtt nem tette meg, vagy ezen kötelezettség alóli mentességét okirattal
igazolja (jogász vagy közgazdász diploma, vagy a tanfolyam elvégzését igazoló okirat
másolata benyújtásával),



a büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés
d) pontja szerinti büntetőeljárás és nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:


a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,



az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésen alapuló, fejlesztési
elképzeléseket is tartalmazó programot,



a gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzeléseket,



a valamennyi végzettséget és szakképzettséget, (amennyiben van tudományos
fokozatot), idegennyelv-ismeretet, valamint képesítést igazoló okiratok másolatait
azzal, hogy a pályázó az okiratok eredeti példányait köteles a kinevezés, illetve a
megbízás aláírásáig Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán
Főosztályán bemutatni,



legalább 5 éves szakmai gyakorlat meglétére vonatkozó munkáltatói igazolást,



a vezetői gyakorlat meglétére vonatkozó munkáltatói igazolást,



a kiemelkedő szakmai vagy tudományos munka bemutatását, ismertetését,



90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen előélet és annak
igazolására, hogy nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,



nyilatkozatot annak vállalásáról, hogy a pályázó megbízását követő kétéven belül az
államháztartási, könyvtári minőségügyi és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot
elvégzi, vagy ezen kötelezettség alóli mentességét okirattal igazolja (jogász vagy
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közgazdász diploma, vagy a tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata
benyújtásával),


a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,



a pályázó nyilatkozata arról, hogy beleegyezését adja-e ahhoz, hogy pályázata tartalma
közölhető a megbízón és a szakmai bizottság tagjain kívül más személlyel.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. március 1. napjától
tölthető be.
A pályázati felhívás közzététele: A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó
szerv internetes oldalán (https://kozigallas.gov.hu), valamint Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának honlapján (www.debrecen.hu) és az Új Városháza (4026 Debrecen, Kálvin
tér 11.) hirdetőtábláján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 16.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton vagy személyesen és elektronikusan kell benyújtani.
Postai úton a pályázatot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése címére
(4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán
Fősztály) zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő OKT- 160887/2017. azonosító számot, valamint „Pályázat a Méliusz
Juhász Péter Könyvtár magasabb vezetői (igazgatói) beosztásának ellátására” szöveget.
Személyesen: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Új Városháza, Humán
Főosztály (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. szám, 107. iroda) lehet benyújtani.
A pályázatot papír alapon 3 példányban (1 példány valamennyi tartalmi elemet, 2 példány csak
a szakmai önéletrajzot és a vezetési programot tartalmazza), elektronikusan 1 példányban „pdf”
formátumban a human.fo@ph.debrecen.hu e-mail címre kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Humán Főosztálya nyújt az 52/517-608-as telefonszámon.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A szakmai bizottság személyesen hallgatja meg a
pályázókat. A szakmai bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve és a kultúráért felelős
miniszter egyetértése megkérésével Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:



Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.debrecen.hu)
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Új Városháza) hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.debrecen.hu honlapon
szerezhető.

