
BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  2/2012

K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült
jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat Kós Károly ÁMK intézményvezetői pályázatának kiírására

A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15/2012(I.26.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kós Károly
Általános Művelődési Központ intézményvezetői, ami egyben a Faluház
intézményegység-vezetői feladatkörét is magába foglalja, az alábbi pályázati
felhívás alapján hirdeti meg:

A pályázatot
meghirdető
szerv neve,

címe

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
Tel: 06-26-340-266, Fax: 06-26/340-494, 
weboldal: www.budakalasz.hu
e-mail:  polghiv@budakalasz.hu

Meghirdetett
munkakör,

munkavégzés
helye,

foglalkoztatás
jellege

Kós Károly Általános Művelődési Központ intézményvezető

és egyben Faluház intézményegység-vezető munkakör

(magasabb vezető)

 határozott idejű vezetői megbízás – 2012. szeptember 07.
napjától -   2017. július 31-ig.

 foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony

 munkavégzés helye: 2011 Budakalász, Szentendrei út 9.
Intézményegységek:
 Faluház Művelődési ház  

http://www.budakalasz.hu/
mailto:polghiv@budakalasz.hu


 Könyvtár
 Kalász Művészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény

Pályázati
feltételek, 
előnyök,

elvárt
kompetenciák

I.) Pályázati feltételek:
 Közművelődési szakirányú egyetemi vagy főiskolai

végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és
felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

 legalább 5 év közművelődési szakmai gyakorlat
 az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált

vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási
ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető
végzettség.

II.) Elvárt kompetenciák:
 színvonalas közművelődési tevékenység
 kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,
 átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,
 kiváló problémamegoldó és konfliktuskezelési képesség
 terhelhetőség és jó munkabírás, 
 átlagon felüli vezetői kompetenciák,

III.) Előnyt jelent:
 legalább 5 év vezetői gyakorlat,
 kiemelkedő szakirányú szakmai vagy tudományos

tevékenység,
 idegen nyelv közép- vagy felsőfokú ismerete,
 a vezetői program tartalmazza a település nemzetiségi

jellegének, kulturális tradíciójának ápolását, fejlesztését.

IV.) Pályázat részeként benyújtandó:
 részletes szakmai önéletrajz,
 motivációs levél,
 vezetési program,
 iskolai végzettséget, szakképzettséget és képesítés(eke)t
igazoló hitelesített oklevél-másolat(ok),
 nyilatkozat (a pályázónak a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes
pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére
történő sokszorosításhoz, továbbításához és annak nyilvános
vagy zárt ülésen történő tárgyalásához.).



 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 alkalmazás esetén vagyonnyilatkozat tétel.

Juttatások,
egyéb

információk

Pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 20. 
Pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 28.
Munkakör betöltésének ideje: 2012. szeptember 7.
Juttatások: A közalkalmazotti tv. és a végrehajtására kiadott
rendelet szerint.
Pályázati cím: Budakalász Város Önkormányzat

Polgármesterének címezve postai úton (2011. Budakalász, Petőfi

tér 1.) vagy személyesen, a pályázati anyagot CD-n és 1

példányban kinyomtatva, a borítékra a munkakör

megnevezésének „pályázat-KK ÁMK igazgató” megjelölésével.

A pályázat
közzétételének

helye:

Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján: www.kozigallas.gov.hu (2012.
március közepe)
Oktatási és Kulturális Közlöny (várhatóan 2012. március közepe)
Budakalászi Hírmondó újság (2012. februári lapszám)
www.budakalasz.hu  (2012. február elején)
A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt: Villám Zsuzsanna, az
Okt., Kult. és Sport oszt. vezetője a 06-26/343-363 (108.mellék)
telefonszámon és/vagy a villam.zsuzsanna@budakalasz.hu  e-mail címen.

Határidő: a pályázatban leírt ütemezés szerint
Felelős: Rogán László polgármester

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                       jegyző

A kivonat hiteléül:

Barna Yvette

http://www.kozigallas.gov.hu/
http://www.budakalasz.hu/
mailto:villam.zsuzsanna@budakalasz.hu



