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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot ír ki 
 
 

Bechtold Sváb Tájház intézményvezető 
 

munkakör betöltésére. 
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan 
 
A vezetői megbízás időtartama:  
Határozott (5 év) – 2018. június 01. – 2023. május 31. 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Részmunkaidő (4 órás) 
 
A munkavégzés helye: 
2051 Biatorbágy, Fő u.92. - Bechtold Sváb Tájház 
 
A munkakörbe tartozó feladatok: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy által fenntartott 
2017. április 1. napjától működő közművelődési intézmény 
magasabb vezetői feladatainak ellátása, ezen belül az 
intézmény vezetésével kapcsolatos vezetői feladatok ellátása; 
a szakszerű és törvényes működés belső feltételeinek 
megteremtése; az előírt személyi és tárgyi feltételek 
folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása; szakmai 
feladatok ellátása. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
23. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás 
feltétele, hogy a közalkalmazott - a kinevezése szerinti 
munkaköre (mely………………) mellett – látja el a magasabb vezetői 
beosztásból eredő feladatait. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
továbbá az e törvénynek a művészeti, a közművelődési és a 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésének 
végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók. 
 



Pályázati feltételek: 
• Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy 

nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú 
szakirányú munkaköri szakvizsga; 

• A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, 
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 
1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált 
vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási 
ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető 
tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal való 
igazolása; 

• Felsőfokú közművelődési végzettségnek és 
szakképzettségnek megfelelő feladatkörben vagy az első 
pontban hivatkozott szakvizsgának megfelelő feladatkörben 
legalább öt éves szakmai gyakorlat; 

• Kiemelkedő közművelődési tevékenység; 
• Büntetlen előélet; 
• Cselekvőképesség; 
• Magyar állampolgárság. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség 
• Helyismeret 
• Helybéliség 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz 
• Motivációs levél 
• Az intézmény vezetésére vonatkozó program szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 
• Végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
• Nyilatkozat arról, hogy 

- a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes 
pályázati anyagba betekinthetnek; 

- nyertes pályázóként vagyonnyilatkozatot tesz; 
- nyertes pályázóként nyilatkozik, hogy nem áll 

cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság 
alatt; 

- a pályázat nyílt ülésen történő tárgyalásához 
hozzájárul-e. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör 2018. június 01. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. (a KSZK-n történő 
megjelenést követő 30. nap) 



A pályázat benyújtásának módja: 
• Postai úton a pályázatnak Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Biatorbágy címére (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) 
történő megküldésével; 

• Személyesen a pályázatnak zárt borítékban „Bechtold Sváb 
Tájház intézményvezető pályázat” megjelöléssel, 
Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 
(2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. I. emelet) történő 
benyújtásával.  

 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rack 
Ferencné NNÖ elnök, nyújt a 06-30-3374-763 telefonszámon. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatok elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
A szakértői bizottsági meghallgatást és véleményezést követően 
a bizottság javaslatára a végleges döntést a Képviselő-
testület hozza meg. 
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. (a pályázati határidő 
lejártát követő első testületi ülés) 
 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ internetes oldala https://kozigallas.gov.hu 
2018.   
 
www.biatorbagy.hu 
2018. 
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