
Balkány Város Önkormányzata 
                        

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

pályázatot hirdet 

Balkány Városi Könyvtár és Művelődési Ház  
 

Könyvtár és Művelődési Ház vezetője (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozott időre 5 év-re szól. 

A munkavégzés helye: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4233 Balkány, Kossuth út 1. 

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

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése, 
az intézmény törvényes működésének ellátása, szakmai munka irányítása. 
Az intézményi költségvetés betartása, a beosztottak tekintetében 
munkáltatói jogok gyakorlása. 

Illetmény és juttatások: 

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

         Egyetem, Könyvtáros asszisztens szakképesítés 



         könyvtár és művelődés területén szerzett tapasztalat - Legalább 
3-5 év vezetői tapasztalat 

         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret 
         B kategóriás jogosítvány 
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
         magyar állampolgárság, büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Egyetem, okleveles etnográfus egyetemi végzettség 

Elvárt kompetenciák: 

         Jó szintű, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél 
hiteles másolata. Részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány, eddigi munkaviszonyokról szóló 
igazolás, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a 
szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési, fejlesztési 
elképzelésekkel, a pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a 
pályázati anyagot a pályázat véleményezésében, és elbírálásában 
résztvevők megismerhetik. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 26. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karóczkai Istvánné 
nyújt, a 06-42/561-000 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Balkány Város Önkormányzata 

címére történő megküldésével (4233 Balkány, Rákóczi út 8. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 3581/2015/P , valamint a munkakör 
megnevezését: Intézményvezető. 

         Személyesen: Magyarné Sebők Mária, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye, 4233 Balkány, Rákóczi út 8. . 

 

 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a 
Bíráló Bizottság személyesen hallgatja meg. A meghallgatásról 
jegyzőkönyv készül. A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő 
pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt terjeszti a pályázat 
elbírálására jogosult Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a pályázat 
lejártát követő harminc napon belül dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         Balkány Város Önkormányzatos Hivatalos lapja - 2015. május 26. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat arról, hogy pályázatának 
nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, 
vagy zárt ülés tartását kéri. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A 
pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat 
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
  

  

 


