
Jászdózsa Községi Önkormányzat 
                            

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

 
 

Közművelődési ügyintéző és Községi könyvtáros 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 11. 

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

A könyvtár ügyvitelével kapcsolatos feladatok ellátása, könyvtári és önkormányzati rendezvények 
lebonyolítása, szervezése a helyi kulturális értékű gyűjtemények (Tájház. Tábori emlékház, 
Bollók emlékház) működtetése és gondozása, községi turisztikai feladatok: a Kőhíd szálló 
működtetése  és a Jászdózsai Dósai Hírek című helyi lap szerkesztői feladatainak ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

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

Pályázati feltételek: 

!    Főiskolai szintű szakirányú szakképzettség  
       és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszíntű       
(könyvtáros) szakképesítés. A könyvtáros szakképesítés egy éven belül történő 
megszerzésére kötelezettség vállalható. 
!          magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, 
!       büntetlen előélet, 
!       nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
          

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 



!         hasonló munkakörben eltöltött legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. 
!  Kiváló szintű Kommunikációs készség, infokommunikációs eszközhasználat, 

tájékozódó képesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

!         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
!         végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
!         géppel írott részletes szakmai önéletrajzot eddigi munkaköreinek, tevékenységeinek    

leírásával, motivációs levél. 
!        nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 

a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
!        nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e, 

        !   nyilatkozat arról, hogy nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység    
folytatását  
               kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szerencsés István nyújt személyesen 
vagy a 30/3171931 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
!         Postai úton, a  pályázatnak a Jászdózsa Községi Önkormányzat Polgármestere 

címére történő megküldésével (5121 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  , valamint 
a munkakör megnevezését: Közművelődés szervező és könyvtáros. 

!         Személyesen: Dr. Szerencsés István polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 
5121 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő pályázókat a Képviselő-testület Pénzügyi 
Bizottsága meghallgatja. A megbízásról a Képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója fenntartja 
magának a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné 
nyilvánítsa. A pályázat elbírálását követően az állás azonnal betölthető, 3 hónap próbaidő 
kikötésével. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 7. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
!         Önkormányzat hirdetőtáblája - 2018. december . 
!       www.jaszdozsa.hu - 2018.december. 
!  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 


