
Ete Község Önkormányzata

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

Ete Község Önkormányzata 

művelődés-szervező

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2947 Ete, Kossuth Lajos utca 67. 

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

a) a nemzeti ünnepek megszervezése a helyi közösség bevonásával és részvételével, 
b) támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét, c) támogatja az idősek 
művelődő közösségének tevékenységét, d) a könyvtár közművelődési 
tevékenységének biztosítása, a könyvtárban DJP Pont működtetése, e) az 
iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók 
tartásának megszervezése illetve az abban való közreműködés, f) népfőiskolai 
előadások szervezése, g) támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését, i) 
települési értéktár bővítése, helyi értékek tudatosítása, népszerűsítése j) a helytörténeti 
szakirodalmi tevékenység, helytörténetet bemutató dokumentumok kiadásának 
elősegítése k) művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök, szakkörök, 
kulturális célú közös tevékenységek szervezése l) kiállítások szervezése művészeti 
alkotások számára, m) táborok szervezésetését. 

Illetmény és juttatások:



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

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, közművelődési szakember I., 
• közművelődés terén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
• B kategóriás jogosítvány, 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, Közművelődési szakember I., 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• oklevelek, bizonyítványok, erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyüsziné Rohonczi Anita nyújt, 
a +36703137624 -os telefonszámon.

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

megküldésével (2947 Ete, Kossuth Lajos utca 69. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: E/26-3/2020 , 
valamint a munkakör megnevezését: művelődés-szervező. 

vagy
• Elektronikus úton Gyüsziné Rohonczi Anita részére a 

polgarmester.ete@rednet.hu E-mail címen keresztül 
vagy

• Személyesen: Gyüsziné Rohonczi Anita, Komárom-Esztergom megye, 2947 
Ete, Kossuth Lajos utca 69. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Ete Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 12. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• www.ete.hu - 2020. február 9.



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

Nyomtatás


