
Balatonfüred Város Önkormányzata 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális 

intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 

intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú 

rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletben foglaltak alapján 

pályázatot hirdet a 

Lipták Gábor Városi Könyvtár intézményvezetői (magasabb vezetői) 

munkakörének betöltésére. 

 

Közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos utca 35. 

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 

Kezdő napja: 2023. január 2. 

Megszűnésének időpontja: 2028. január 2. 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

- a Lipták Gábor Városi Könyvtár (8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos utca 35.) hatályos 

jogszabályok szerinti vezetése, könyvtári feladatok ellátása; 

- az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek feltételrendszerének biztosítása;  

- a  kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott éves munkaterv alapján 

történő feladatok ellátása; 

- a könyvtári gyűjtemény és könyvtári szolgáltatások helyi igényeknek megfelelő 

alakítása, a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, a könyvtári állomány 

feltárása, megőrzése, védelme, közhasznú információs szolgáltatás nyújtása, 

helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése, más könyvtárak állományának 

és szolgáltatásainak elérése, illetve ezen feladatok magas színvonalon történő ellátása; 

- az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása; 

- együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel; 

- együttműködés a város intézményeivel, a kulturális tevékenységet végző civil 

szervezetekkel; 

- a munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben. 

 

Pályázati feltételek: 

- a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletében meghatározott követelmények 

szerinti megfelelés 

- végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat; 

- a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás; 

- cselekvőképesség; 

- büntetlen előélet és annak ténye, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását 

kizáró foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt; 

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt 

elvégzése, ennek hiányában ennek a munkakör betöltését követően két éven belüli 

vállalása, vagy a mentesség igazolása. 

 



 

A pályázatnak tartalmaznia kell:  

- a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. melléklete alapján elvárt végzettségeket, 

ismereteket tanúsító okiratok, igazolások egyszerű másolata; 

- a jogszabályban meghatározottak szerinti szakmai gyakorlatot igazoló okiratok 

egyszerű másolata; 

- szakmai önéletrajz a szakmai tevékenység bemutatásával; 

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési 

program; 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló 

igazolás egyszerű másolata; 

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégezését tanúsító okirat 

egyszerű másolata, vagy az annak elvégzésére irányuló szándéknyilatkozat, illetve a 

mentesülés alapjául szolgáló okiratok egyszerű másolata; 

- pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

- nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról; 

- pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a Közgyűlés, illetve annak 

bizottsága nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja. 

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

A létrejövő munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

(továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszony lesz, így a bérezés és személyi 

juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, belső szabályok, munkáltatói 

döntések, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra 

vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 10. 

 

A pályázat elbírálásának módja: a Társulási Tanács a véleményezési határidő lejártát 

követő ülésén bírálja el a pályázatokat. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Urbán Ildikó oktatási referens 

nyújt a 87/581-238-as telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, 4 példányban; a borítékra kérjük ráírni 

„Lipták Gábor Városi Könyvtár intézményvezetői pályázat”. 

Postacím: Balatonfüred Város Önkormányzata, 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Urbán Ildikó oktatási ügyintéző nyújt 

a +36 87 581 238-as telefonszámon. 

 

A pályázati kiírás közzétételének helyei: 

www.balatonfured.hu 

www.bfured-konyvtar.hu 

 

 


