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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 

 

 

Az előkészítésben közreműködött:  

             dr. Ballagó Katalin  jegyző 

 

Előterjesztés Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye 

igazgatói (magasabb vezetői) feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye ( továbbiakban:  

Aszódi Integrált Kulturális Intézmény) vezetője, Bodó Beáta  kezdeményezte közalkalmazotti 

jogviszonya és magasabb vezető megbízatása közös megegyezéssel történő megszüntetését 

2020. április 30. napjával. 

 

Erre figyelemmel több döntést szükséges  meghozni: 

1. Az intézményvezető esetében a   kinevezési jogkör  gyakorlója a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdés rendelkezése 

szerint a képviselő-testület, így a közös megegyezéssel történő jogviszony 

megszüntetését a Képviselő-testületnek  is tudomásul kell vennie.  

2. Szükséges a magasabb vezetői pályázat kiírása  haladéktalanul. 

3. A pályázat lezárásig – mivel az intézmény SZMSZ-e e speciális helyzetet nem 

szabályozza – az intézmény igazgató-helyettesei közül meg kell bízni valakit a vezetői 

feladatok ellátásával.  

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy Bodó Beáta kérelmét  vegye tudomásul, azzal, hogy 

közalkalmazotti jogviszonya és magasabb vezetői megbízása 2020. április 30.  napjával 

megszűnik az Aszódi Integrált Kulturális Intézményben.  

Javaslom továbbá, hogy az átmeneti időre bízza meg a képviselő-testület az intézmény 

könyvtáros  igazgató- helyettesét,  Nagy Juditot az intézmény vezetésével.. 

A vezetői megbízás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 42. §-a alapján át nem ruházható képviselő-testületi hatáskör. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alapján 

a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § (1) és (3)-(8) 

bekezdései alkalmazásával, pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója 

írja ki. 

A pályázati felhívás kötelező tartalmi elemeit a Kjt. 20/A. § (3) és (5) bekezdése írja elő. Ezek 

a következők: 
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20/A. §  (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. 

 

20/A. § (5)  A pályázó - a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon túlmenően - a 

pályázathoz csatolja 

a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére 

vonatkozó programját, 

b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására 

vonatkozó okiratokat. 

 

A Képviselő-testület által elfogadott pályázati kiírást a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése értelmében 

a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi 

központ) internetes honlapján közzé kell tenni, valamint a pályázati felhívást a fenntartó 

önkormányzat székhelyén, a helyben szokásos módon is köteles közzé tenni. 

A pályázat benyújtásának határidejét a pályázati felhívásnak a Közszolgálati Állásportál 

(kozigallas.gov.hu) internetes oldalon történő közzétételtől kell számítani.  

A megjelölt határidő nem lehet kevesebb 30 napnál. 

 

A Kjt. 20/A. § (7) bekezdése értelmében a benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő 

rendelkezése hiányában - csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. 

Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a 

pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell 

semmisíteni és személyes adatait törölni kell 

 

.A Kjt. 20/B. §-ában foglaltaknak megfelelően a pályázatban azt is meg kell jelölni, hogy a 

magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető. 

Az intézményvezetői megbízás feltételeit a Kjt. 23. §-a határozza meg. Ezen rendelkezés 

értelmében a magasabb vezetői feladat ellátása magasabb vezető, illetve vezető beosztásra 

történő megbízással történik. 

A magasabb vezetői, illetve a vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott a kinevezés 

szerinti munkaköre mellett látja el a magasabb vezetői, illetve a vezetői megbízásából eredő 

feladatait. A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. Magasabb vezető csak 

felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. 

A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig 

terjedő határozott időre szól. 
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A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a vezetési programját, továbbá 

a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő 

igazolását, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a 

pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához. 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény  91/A. §  (1)  2017. VII. 8-tól  hatályos rendelkezése értelmében  a tizenötezer 

fő alatti lakosságszámú településen - a feladatellátás veszélyeztetése nélkül - a települési 

önkormányzat a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával, illetve 

a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő feladatait 

közös szervezetben (a továbbiakban: integrált kulturális intézmény) láthatja el. 

 

Alapító Okirata szerint az Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye 

főtevékenységének  államháztartási szakágazati besorolása: könyvtári, levéltári tevékenység. 

Közfeladata: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény értelmében: 

 nyilvános könyvtári ellátás, könyvtári közszolgáltatás biztosítása, 

 közművelődési tevékenység, 

 közgyűjteményi feladatok ellátása. 

 

A fentiekből látszik, hogy az intézmény integrált kulturális intézmény, költségvetési szerv, így 

a pályázati kiírásnál nem hagyható figyelmen kívül az ide vonatkozó  Kormányrendelet  sem. 

 

A képesítési követelményeket 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. (XI. 20.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Kormányrendelet)  szabályozza. 

A Kormányrendelet 6/F. §  (1)  bekezdés értelmében integrált kulturális intézményben - a (2) 

bekezdésben foglaltak kivételével - magasabb vezető vagy vezető beosztás ellátásával olyan 

közalkalmazott bízható meg, aki az általa vezetett szervezeti egység tekintetében a 6/A-6/E. § 

szerinti követelményeknek megfelel. A (2)  bekezdés rendelkezése szerint integrált kulturális 

intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával olyan 

közalkalmazott bízható meg, aki legalább az egyik kulturális intézménytípus 

intézményvezetőjével szemben támasztott követelményeknek megfelel. 

A 6/G. § (2)  bekezdés szerint integrált kulturális intézmény vezetésével megbízott magasabb 

vezetőnek a megbízását követő két éven belül az integrált kulturális intézmények vezetésére 

vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzést kell 

elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában 

a vezetői megbízást vissza kell vonni. 

A (3) bekezdés szerint az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető mentesül a (2) 

bekezdés szerinti tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász 

szakképzettséggel rendelkezik, vagy a (2) bekezdés szerinti képzést a vezetői megbízását 

megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja. 
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6/A. § (1) bekezdése értelmében közművelődési intézményben az intézmény vezetésére 

irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, 

aki 

a) rendelkezik 

aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy 

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel, 

b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti 

szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, 

közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai 

gyakorlatot szerzett, és 

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez. 

 

A Kormányrendelet 6/B. § (5) bekezdése értelmében városi könyvtárban magasabb vezető 

beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki 

a) rendelkezik 

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy 

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint OKJ szerinti 

segédkönyvtáros szakképesítéssel, és 

b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett. 

 

A Kormányrendelet 6/E. § (2) bekezdése értelmében közérdekű muzeális gyűjteményben és 

közérdekű muzeális kiállító helyen magasabb vezető beosztás ellátásával az a közalkalmazott 

bízható meg, aki: 

a)  rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és 

b)  a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő 

jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett. 

 

 Mint arra már utaltam a  Kormányrendelet  6/F. §  (1)  bekezdés rendelkezése értelmében az 

alapító okirata szerint több kulturális intézményi funkciót ellátó költségvetési szerv vezetésére 

megbízást - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az a közalkalmazott is kaphat, aki 

legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetővel szemben támasztott 

követelményeinek megfelel, feltéve, hogy a kulturális intézményi funkciókat ellátó szervezeti 

egységeket az adott alapfeladatra vonatkozó felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel 

rendelkező szakember irányítja. 

 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb 

vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 

huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 

háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság 

hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja 

kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.  

 

A Kormányrendelet 7. §  rendelkezései szerint:  
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(1)  Kulturális intézményben magasabb vezető vagy vezető beosztás ellátására vonatkozó 

pályázat esetében a pályáztatónak biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázat 

elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék. 

(2) Az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető beosztás ellátására vonatkozó 

pályázatokat véleményező bizottság (a továbbiakban: bizottság) tagja 

a) a Közalkalmazotti Tanács és a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, és 

b) egy országos szakmai szervezet egy képviselője vagy egy − a kulturális szakértői 

nyilvántartásban szereplő − kulturális szakértő. 

(3) A bizottság véleményének elfogadásához a tagok többségének jelenléte szükséges. 

(4) A pályázatok véleményezése a pályázók személyes meghallgatását követően, 

pályázatonként történik, a pályázat támogatottságára vonatkozó szavazás keretében. 

(5) A bizottság több pályázatot is támogathat. Támogatottnak azt a pályázatot kell tekinteni, 

amely a jelen levő bizottsági tagok többségének támogató szavazatát megkapta. A bizottság 

üléséről és a szavazás eredményéről írásbeli jegyzőkönyv készül. 

(6) A bizottság (2) bekezdés szerinti tagja igazolt költségei megtérítésére jogosult. A (2) 

bekezdés b) pontja szerint felkért kulturális szakértő az általa elkészített írásos szakértői 

véleményért díjazásra jogosult. A költségek megtérítését és a szakértői díjazást annak a 

költségvetési szervnek a költségvetése terhére kell biztosítani, ahol a pályázat alapján az 

intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető közalkalmazotti jogviszonya létesülni fog. 

 (8) Közművelődési intézmény esetén a magasabb vezető vagy vezető beosztás ellátására 

vonatkozó eredménytelen pályázatot 90 napon belül újra ki kell írni. 

 

A pályázati kiírás tervezetét mellékelem, melynek tartalma a Kjt., valamint a Kormányrendelet 

vonatkozó rendelkezéseinek megfelel. 

Az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat 

a jelen döntést követően az alábbiak szerint bonyolítható le: 

- A kormányzati személyügyi központ  honlapján történő megjelenés: várható időpontja: 

2020. ……………. 

- Beadási határidő: 2020……………………… 

- a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti bizottsági meghallgatás: a pályázati 

határidő lejártát követő 21 nap 

- Képviselő-testületi döntés: várhatóan 2020. ………………… 

 

Fentiek alapján az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény igazgatói feladatainak ellátására 

beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint javaslom 

meghatározni: 

-  szakértő (közművelődés), 

- szakértő (könyvtár ) 

- szakértő (múzeum)    

 

Mindezek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat  fogadja 

el és az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal írja ki a pályázatot, és a szakértői 

bizottság felkérését az előterjesztésben foglaltak szerint határozza meg. 
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Határozati javaslat I.  

Aszód város Képviselő-testületének 

…/2020. (IV.    .)  határozata 

Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye igazgatója 

közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetéséről  

 

1.  Aszód Önkormányzata Képviselő- testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  

törvény 25. § (2) bekezdés  a) pontja  alapján úgy döntött, hogy  Aszód Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete – mint munkáltató -,  hozzájárul Bodó Beáta közalkalmazotti 

jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, 2020. április 30. napjával. 

 

2. Aszód Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy  az 1. pontban 

megjelöltek szerinti munkajogi intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester  a Hatósági és Titkársági  Osztály útján 

 

Határozati javaslat II. 

Aszód város Képviselő-testületének 

…/20 (IV. …..)  határozata 

Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteményben az 

intézményvezetői tisztség  betöltetlensége miatt vezetői megbízásra 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye intézményvezetői 

feladatainak ellátásával az intézményvezetői tisztség betöltetlenségére  tekintettel  

ideiglenesen – Nagy Judit  közalkalmazottat, az intézmény jelenlegi könyvtáros  

igazgatóhelyettesét bízza meg 2020. május 1. napjától a pályázati eljárás lefolytatásáig, 

2. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges munkajogi és MÁK felé történő 

intézkedések, valamint az esetleges, hiánypótlások, javítások megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester  a Hatósági és Titkársági  Osztály útján 

 

Határozati javaslat III. 

Aszód város Képviselő-testületének 

…/20 (IV. …..)  határozata 

Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye  

igazgatói ( magasabb vezetői ) pályázat kiírásáról 

 

1. Aszód Város  Önkormányzat Képviselő- testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. 20/A. és 20/B. §-ai alapján pályázatot ír ki Aszód Város Könyvtára, 

Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye – mint integrált kulturális intézmény - magasabb 

vezetői beosztásának betöltésére. Megbízza a jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletében 
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meghatározott tartalommal a pályázat közzétételéről  és előkészítéséről gondoskodjon. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat véleményezéshez Országos szakértői 

névjegyzékből szakértőt kérjen fel.  

3. Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert, hogy a  Kjt. 

20/A § (6) bekezdésében megjelölt bizottság  tagjainak egy egy fő közművelődési, könyvtári, 

múzeumi szakértőt felkérjen a szakértői névjegyzékből. 

4. A felmerült  költségeket 150/1992. (XI. 20.) Kor. rendelet 7. § ( 6) bekezdésében foglaltak 

szerint szükséges biztosítani. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polgármester  a Hatósági és Titkársági  Osztály útján 

 

Aszód, 2020. 04. 09. 

         

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

        polgármester  

 

Látta:  

 

 

Dr. Ballagó Katalin 

jegyző  
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Az előterjesztés 1. számú melléklete 

 

Aszód Város  Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A, 20/B. §-a 

alapján pályázatot hirdet 

 

Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjtemény 

igazgató  (magasabb vezető) 

beosztás ellátására 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

 

A foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő. 

 Munkakör megnevezése:  

főmúzeológus (vagy főkurátor), vagy  főkönyvtáros, könyvtáros, informatikus könyvtáros vagy  

vezető közművelődési szakember, közművelődési szakember 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2020.   ……. napjától 2025. ………. napjáig szól. 

A munkavégzés helye: 

Pest megye 2170 Aszód, Kossuth u. 72.  

 

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Munkaköri feladatai ellátása mellett az integrált kulturális  intézmény vezetése, teljes jogkörű 

képviselete, szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 

közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 

kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

- Felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a 

közművelődési, és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 

jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI. 20.) 

Korm. rendelet  6/A. § (1) bekezdés, vagy a 6/B. § (5) bekezdés, vagy a  6/E. § (2) 

bekezdés szerint. 

- A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bek. által előírt államháztartási és 

vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő 
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igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli 

elvégzéséről; 

- büntetlen előélet, cselekvőképesség, a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető 

eljárás hatálya alatt ne álljon, 

- magyar állampolgárság, 

- ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, 

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

- magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyt létesít, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói 

stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, valamint az intézmény 

vezetésére vonatkozó szakmai programot, 

- szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és 

munkakörei napra pontos adataival),szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi 

iratok másolata, 

- iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

- büntetlen előélet, valamint a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás 

hatálya alatt nem állást igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

- hozzájárulás a pályázati anyagba való betekintéshez a bíráló és a véleményező bizottság 

részére, 

- amennyiben a pályázó pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre 

irányuló írásbeli nyilatkozata, 

- nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához, 

- nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást vállalja,  

- a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam 

elvégzését igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás 

kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi. 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban .2020………………  napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2020.     …………… 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  

polgármestertől kérhető. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton az Aszód Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2170 

Aszód, Szabadság tér 9. ) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot:…., valamint „Pályázat Aszód Város Könyvtára, 
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Művelődési Háza és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyére” 

vagy  

Személyesen: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  polgármesternek címezve (2170, Aszód, 

Szabadság tér 9. ) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot:…., valamint „Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és 

Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyéresztán” 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a Kjt-ben, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben meghatározott 

személyekből álló bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt. 

Közalkalmazotti munkakörre vonatkozó kinevezés esetén a kinevezés az alap közalkalmazotti 

jogviszony szerinti  munkakörre - a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - 4 

hónap próbaidő kikötésével történik. 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást minden indokolás nélkül eredménytelennek 

nyilvánítsa. 

 

A pályázat elbírálásának várható ideje: 

2020. ………………….. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Önkormányzat honlapja – kormányzati személyügyi központ  honlapon n történő megjelenéssel 

egy időben. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.aszod.hu valamint a www.avkk.hu 

honlapon szerezhet. 

http://www.ferencvaros.hu/
http://www.avkk.hu/

