
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 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 a 

 

Ceglédi Városi Könyvtár (2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a) 

intézményvezetői – igazgató – munkakör betöltésére. 

 

I. A munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony, új jogviszony létesítése 

esetén három hónap próbaidő kikötése mellett. A vezető beosztás ellátására megbízást az 

kaphat, aki a munkáltatóval munkaviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 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 1. melléklet 7. pont alapján 

megbízással kinevezhető. 

II. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

III. A munkavállaló által betöltendő szakmai munkakör: könyvtáros 

IV. A vezetői megbízás időtartama 5 év határozott időre, azaz 2023. január 1-jétől 2027. 

december 31-ig szól. 

V. A munkavégzés helye: Ceglédi Városi Könyvtár 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a. 

VI. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Könyvtári feladatok ellátása mellett az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői 

irányítása, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.), valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.), és végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra. 

A vezetői megbízás keretében a vonatkozó törvényekben és a jogszabályokban meghatározott, és 

az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése. Vezetői 

feladata a feladatellátáshoz szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyi keretek kialakítása és 

fenntartása, a működési rend biztosítása, az intézmény képviselete a fenntartó önkormányzat és 

más hatóságok előtt. Feladata továbbá a törvényes működtetés, a költséghatékony gazdálkodás, a 

munkáltatói jogok és kötelezettségek gyakorlása. 
 

VII. Javadalmazás: 

A létrejövő munkaviszony az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszony lesz, így a bérezés és 

személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, belső szabályok, munkáltatói 

döntések, az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

Kérjük a bérezésre és személyi juttatásokra vonatkozó igény pályázatban történő megjelölését. 

 

VIII. Pályázati feltételek: 

A Kultv. 94. § bekezdése alapján, valamint 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 

8.1 A 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. melléklete alapján: 



 

 

8.1.1 Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, 

8.1.2. KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret, és 

8.1.3. végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, legalább ötéves szakmai 

gyakorlat 

8.1.4 államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt 

elvégzése. 

8.1.4.1 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. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló 

okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. 

8.1.4.2 Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy 

közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör 

betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja. 

8.2 a munkakör ellátásához magyar nyelvtudás szükséges, 

8.3 cselekvőképesség, 

8.4 a pályázó büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt. 

8.5. összeférhetetlenségi ok nem áll fenn 

8.6. nyilatkozat arról, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatály alatt; 

8.7. nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről; 

8.8. nyilatkozat arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez 

hozzájárul. 

IX. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: könyvtárban eltöltött vezetői gyakorlat 

X. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

10.1. a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, 

10.2. részletes szakmai és vezetési programját, továbbá 

10.3. a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő 

igazolását, tartalmaz lakcímet, telefonszámot, e-mail elérhetőséget; 

10.4. a végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i); 

10.5. a feltételként előírt szakmai és vezetői gyakorlatról szóló igazolások másolatai, 

10.6. KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok, 

10.7. államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést - okirattal 

igazoltan – elvégezte, vagy vállalja, hogy a megbízatását követő 2 éven belül elvégzi. 

10.8. kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, hogy büntetlen előéletű, 

továbbá, hogy nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn kizáró okok, 

továbbá nem áll a muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt, 

10.9. a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum, 

10.10. nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

10.11. a pályázó nyilatkozata arról, hogy: 

10.11.1. az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján hozzájárul pályázata tartalmának a 

pályázat elbírálásában, a kinevezésben közreműködő személyek általi megismeréséhez. 

10.11.2. az Mt. 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll 

fenn; 

10.11.3. a benyújtott dokumentumok hitelesek; 

10.11.4. vezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz 



 

 

10.11.5. a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt 

Képviselő-testületi ülés tartására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján. 

 

XI. A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be. 

XII. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 26. 

XIII. A pályázat benyújtásának módja, helye: 

13.1. A pályázatot két példányban, írásban kell benyújtani, (1 eredeti, 1 másolati példány) 

Cegléd Város Önkormányzata polgármesterének (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.), valamint 

13.2. az eredetivel megegyező tartalommal elektronikusan a polgarmester@cegledph.hu e-

mail címre történő megküldéssel. 

13.3. Kérjük a borítékon feltüntetni: könyvtár igazgatói pályázat. 

 

XIV. A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

14.2. Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon 

belül bizottság hallgatja meg, majd 

14.3. a Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidőt követő 30 napon belül, a 

munkaviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. 

14.4. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

XV. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november havi rendes ülése (CVÖ 

Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülése) 

XVI. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

16.1. https://cegled.asp.lgov.hu honlapon publikálási időpontja: 2022. szeptember 26. 

16.2. www.konyvtarcegled.hu honlapon publikálási időpontja: 2022. szeptember 26. 

XVII. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Cegléd Város Önkormányzatának 

alpolgármesterétől: hegedus.agota@cegled.hu 
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