
Bag Nagyközség Önkormányzata 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

Bag Nagyközség Önkormányzata 

Dózsa György Művelődési Ház Intézményvezető 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. január 01. napjától – 2022. december 31.-ig –ig tartó közalkalmazotti
jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott  időre, 2018. január 01. napjától - 2022. december 31.-ig-ig
szól. 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2191 Bag, Petőfi tér 1/a. 

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

A jogszabályban és az Önkormányzat képviselő-testület által meghatározott közművelődési
célok és programok megvalósítása.  Az Intézményvezetéssel  kapcsolatos szakmai és egyéb
feladatok jogszabályok szerinti ellátása. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 Főiskola, Művelődésszervezői végzettség, 
 Művelődésszervezői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 
 Művelődésszervezői munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat, 
 B kategóriás jogosítvány, 
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,



 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 Főiskola, Művelődésszervezői végzettség, 
 Helyi ismeret 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 Részletes szakmai önéletrajz
 Iskolai végzettséget, szakképzettséget és gyakorlatot igazoló okiratok másolatai
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-

tételi eljárást

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napján tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burghardtné Tóth Ilona nyújt, a 06-
30/667-4590 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 Postai  úton,  a  pályázatnak  a  Bag  Nagyközség  Önkormányzata  címére  történő

megküldésével (2191 Bag, Szent Imre utca 52.) Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati  adatbázisban  szereplő  azonosító  számot:  3096/2017.,  valamint  a
munkakör megnevezését: Dózsa György Művelődési Ház Intézményvezető. 

 Személyesen: Burghardtné Tóth Ilona, Pest megye, 2191 Bag, Szent Imre utca 52. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 www.bagfalu.hu - 2017. október 9.
 Galga Tv – 2017. október 09.
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