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A jogviszony időtartama: 
Határozott idejű. 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre - 2020. november 1-től 2025. október 30-ig - szól. 
 
A munkavégzés helye: 
Komárom-Esztergom megye, 2510 Dorog, Otthon tér 1. 
 
Munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az egyesített intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári 
és közművelődési feladatok ellátásának koordinálása, szervezése, összehangolása. A település 
közművelődési tevékenységének, a városi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő 
közösségek tevékenységének szervezése. 
Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. 
Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. Az egyesített kulturális intézmény 
működtetésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása. A főigazgató feladata és felelőssége 
az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának 
irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói 
fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott 
intézményt érintő döntések végrehajtásáért. 
 
Illetmény és juttatások: 
Megegyezés szerint 
 
Pályázati feltételek: 

• Felsőfokú képesítés 

• felsőfokú képzettséggel és közművelődési/gazdasági szakképzettséggel, vagy 

• nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú végzettséggel 

• szakirányú – legalább 5 év szakmai tapasztalat 

• közművelődési intézményben, könyvtárban, vagy múzeumban szerzett legalább 1 
éves vezető gyakorlat 

• vagyonnyilatkozati tételi eljárás lefolytatása 

• felhasználói szintű MS Office 

• Magyar állampolgárság 

• Büntetlen előélet 
 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- szakmai önéletrajz 
- a képesítést igazoló okiratok másolata 
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

- vezetői program szakmai helyzetelemzésre épülő elképzelésekkel 

- nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez, 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát nyílt vagy zárt ülés keretében kéri tárgyalni, 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat –tételi kötelezettségének 

eleget tesz. 
 



A munkakör betöltésének időpontja: 
2020. november 1. 
 
A pályázat benyújtásának időpontja: 2020. augusztus 31. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tittmann Réka nyújt a 33/431-299 
telefonszámon. 
Személyes meghallgatás várható időpontja: 2020. szeptember 15. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak Dorog Város Önkormányzata címére (2510 Dorog, Bécsi u. 
79-81.) történő megküldésével vagy 

• Személyesen, Dorog Város Polgármesteri Hivatal Emberi erőforrás és Hatósági Osztály 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság hallgatja meg. A képviselő- 
testület a meghallgatást követő ülésén dönt a pályázat elbírálásáról. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2020. szeptember 25. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• Dorog város honlapja 2020. július 10. 

•  „Közhirré Tétetik Dorogon” (helyi újság) 
 

 

 


