
Délegyháza Község Önkormányzata  
                         

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

Délegyháza Község Önkormányzata  
 

könyvtáros  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Részmunkaidő, heti 25 órás 

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2337 Délegyháza, Szabadság tér 9.  

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

Községi könyvtárosi feladatok  

Illetmény és juttatások: 

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

         Főiskola, főiskolai szintű szakirányú szakképzettség, vagy főiskolai szintű 
végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett 
középszintű szakképesítés.,  

         könyvtárosi munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
         Magyar állampolgárság  
         Büntetlen előélet  
         Cselekvőképesség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Részletes, fényképes szakmai önéletrajz  
         Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata  
         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló 

szelvény)  
         Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó, a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  



 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2013. július 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 14.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju Miklósné nyújt, a 24/542-155 -
os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Délegyháza Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (2337 Délegyháza, Árpád utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2205/2013 , valamint a 
munkakör megnevezését: könyvtáros.  

         Személyesen: Varju Miklósné, Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád utca 8. 8-as 
szoba..  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő 
utolsó napján 12 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezett. A formai és tartalmi 
feltételeknek megfelelő pályázókat a munkáltató személyes elbeszélgetésre hívhatja be.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 28.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Községi Hirdetőtáblák - 2013. április 22. 
         Délegyháza Község honlapja - 2013. április 22. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delegyhaza.hu honlapon 
szerezhet.  
  
 


