
K I V O N A T 
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 28-án (szerda) 16 
órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.  
 
Tárgy: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói beosztása pályázatának ismételt  
kiírása 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 

6/2015. (I.28.) határozat: 
 

1. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 208/2014. (XI.26.) határozatával 
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár intézménye  igazgatói beosztása betöltésére 
kiírásra került pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy a 
2015. január hó 2. napi benyújtási határidőre egyetlen pályázat sem érkezett. 

 
2. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bartók Béla Művelődési Ház és 

Könyvtár igazgatói beosztásának betöltésére ismételten pályázatot ír ki a csatolt 
pályázati felhívásban meghatározott feltételekkel. 

            A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás jogszabályban 
            meghatározott közzétételéről gondoskodjék. 
 

3. A benyújtásra kerülő pályázatokat a Közművelődési, Köznevelési és Sportbizottság 
véleményezi és tesz javaslatot a Képviselő-testület részére azok elbírálására. 

 
4. A pályázatok eredményes elbírálásáig a jelenlegi Művelődési ház és Könyvtár 

igazgató  látja el az intézményvezetői feladatokat, így Katona Hargita magasabb 
vezetői megbízása a pályázati eljárás eredményes   lezárulásáig  -  előreláthatólag 
2015. március 31. napjáig  - meghosszabbításra kerül. 

 
Felelős: Szendrei Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Kmf. 
 
                       Szendrei Ferenc sk.                                            Dolányi Róbertné sk. 
                         polgármester                                                              jegyző 
 
 
 
  

 
 
 

 
 



PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. 
e-mail: info@tura.hu, Honlap: www.tura.hu 

 
p á l y á z a t o t        h i r d e t 

a Tura, Bartók Béla tér  3. szám alatt lévő 
 

Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 
 intézménye 

igazgatói beosztásának betöltésére 
Pályázati feltételek: 
 

 felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi 
végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, 

 legalább ötéves szakmai gyakorlat a  képesítési követelménynek megfelelő 
feladatkörben és 

 kiemelkedő közművelődési tevékenység. 
 
Csatolandó: 
 

 a végzettséget igazoló okirat másolata és a szakmában eltöltött idő igazolása, 
 szakmai önéletrajz, 
 az intézmény vezetésére vonatkozó program, 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy  a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással  összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
 
Juttatások, egyéb információk : 
 

 Illetmény: A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 66. §-ának figyelembe 
vételével,  
vezetői pótlék a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint. 

 A pályázat benyújtásának határideje a Kormányzati Személyügyi Központ internetes 
oldalán történő  megjelenéstől  számított 30. nap. A pályázatok elbírálására a  
benyújtási határidőt  követő  képviselő-testületi   ülésen kerül sor. 

 Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval  
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazott által betöltendő munkakör: 
Közművelődési szakember II. 

 A pályázat benyújtásának helye (módja):   Tura  Város  Önkormányzatának  
Polgármesteri Hivatala 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. (postai úton, vagy 
személyesem) 

 A beosztás betölthető a képviselő-testületi döntést követően  (2015. 04. 01. napjától)  
5 év időtartamra. 

 
A pályázatokat elbírálás előtt az önkormányzat Közművelődési, Köznevelési és Sport-  
bizottsága véleményezi. 
Felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal jegyzőjétől a 06-28-581-020 telefonszámon.  


