BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére.
Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető

Tárgy:

Döntés a Kertvárosi Helytörténeti és
Emlékezet Központ magasabb vezetőjének
(igazgatójának) megbízásáról

(Zárt ülést igényel a Mötv 46. § (2) bek. b) pontja
alapján! Titkos szavazást igényel az SzMSz. 17. §
(1) bekezdése értelmében.)

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 404/2016. (XII. 14.) Kt. határozatával pályázatot írt ki a Kertvárosi
Helytörténeti és Emlékezet Központ igazgatói megbízására (1. sz. melléklet).
A pályázat a benyújtásának határideje 2017. január 25. napján járt le.
Pályázatot nyújtott be:
Baranyai Veronika (pályázata: 2. sz. melléklet)
Benedek Ágnes (pályázata: 3. sz. melléklet)
Bicskei Éva (pályázata: 4. sz. melléklet)
Villányi Péter (pályázata: 5. sz. melléklet)
Baranyai Veronika zárt ülés tartását kérte.
A szakmai előkészítő bizottság 2017. február 13. napján tartja ülését, mivel a pályázókat a
Kulturális és Sport Bizottsággal közösen hallgatja meg. A bizottságok javaslatáról a
Képviselő-testületi ülésen kapnak tájékoztatást a testület tagjai.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését!
Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete
-t bízza meg a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet
Központ igazgatói feladatainak ellátásával, 2017. március l-jétől
5 év időtartamra.
Az illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, és a végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet szerinti magasabb vezetői pótlék alapján, az
illetménykiegészítés Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
polgármesterének döntése alapján kerül megállapításra.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a
vezetői megbízással kapcsolatos munkaügyi dokumentumok
átadásáról.

Határidő: 2017. február 28.
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Felelős: Kovács Péter polgármester
(minősített többséget igényel az SzMSz 18. § (2) bek. b) pontja
alapján, továbbá titkos szavazást igényel az SzMSz. 17. § (1)
bekezdése értelmében)

Budapest, 2017. február 1.
Kovács Péter
polgármester

Láttam:
Ancsin László
Jegyző

Melléklet:
1. melléklet:
2. melléklet:
3. melléklet:
4. melléklet:
5. melléklet:

pályázati kiírás
Baranyai Veronika pályázata
Benedek Ágnes pályázata
Bicskei Éva pályázata
Villányi Péter pályázata

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Kulturális és Sport Bizottság

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÁLYÁZATOT HIRDET
a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ művelődésszervező
munkakörének betöltésére magasabb vezetői (igazgatói) megbízással, az alábbiak
szerint:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A magasabb vezetői megbízás kezdő napja: 2017. március 1.
A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2022. február 28.
A munkavégzés helye: Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 1165
Budapest Veres Péter út 157. és telephelyei: Cinkotai Tájház 1164 Batthyány
Ilona utca 16., és Tóth Ilonka Emlékház 1162 Budapest Állás utca 57.
A magasabb vezetői beosztáshoz tartozó lényegesebb feladatok: A muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézmény irányítása,
ellenőrzése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése, az intézmény profiljához kapcsolódó programok
indítása, az intézmény székhelyén és telephelyein végzett tevékenységek
folytatásának megszervezése, együttműködés a fenntartóval.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem
szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsga, valamint
• legalább öt éves szakmai gyakorlat, és
• kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
• közművelődési intézményben szerzett vezetői gyakorlat,
• a közművelődésen belül a helytörténet kapcsán szerzett
gyakorlat,

szakmai

•
•

a XVI. kerület ismerete,
a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett
képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket
nyújtó elvégzett tanfolyam, vagy az Országos Közoktatási Jegyzékben
meghatározott felsőfokú közművelődési szakember, a felsőfokú kulturális
menedzser és a felsőfokú közművelődési menedzser megnevezésű
szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány.

A pályázathoz csatolni kell:
• Eddigi szakmai tevékenységet bemutató részletes önéletrajz,
• Megfelelő iskolai végzettségről és szakképesítéséről szóló oklevél
másolata,
• A vezetésre vonatkozó program - kiemelten a közművelődési,
helytörténeti program, és a kerületi nevelési oktatási intézményekkel való
szakmai kapcsolat lehetőségei -, fejlesztési elképzelések,
• 3 hónapnál nem régebbi eredeti büntetlen előéletet igazoló okirat (erkölcsi
bizonyítvány),
• Nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény
figyelembe vételével,
• Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát
a Szakmai-szakértői Bizottság, valamint a Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat Kulturális és Sport Bizottsága és Képviselő-testülete
megismerje, és abba betekintsen,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elfogadására vonatkozó előterjesztést a
Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja-e,
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. január 25.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. február 22.
Az állás betölthető:
2017. március 1.
Illetmény:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a
végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti magasabb
vezetői pótlék alapján kerül megállapításra, valamint az illetménykiegészítést

illetően Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat polgármesterének döntése
alapján.
A pályázatot a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Humán
Ügyosztályához kell eljuttatni. A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Kertvárosi
Helytörténeti és Emlékezet Központ igazgatói álláshelyére. Cím: 1163
Budapest, Havashalom u. 43.
További információ Erdősné dr. Kocsis Helga Humán ügyosztályvezetőtől
kapható a +36 1 4011 421-as telefonszámon.

