
 

Fadd Nagyközség Önkormányzata  
                         

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

Béri Balogh Ádám Művelődési Ház és Könyvtár  
 

intézményvezető (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-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Tolna megye, 7133 Fadd, Béke utca 1.  

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

A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és 
programok megvalósítása, stratégiai szervezése. Az intézményalapító okiratában 
foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és 
közművelődési feladatok ellátása. Az intézményi adottságok kihasználásával feladata 
a kulturális életet gazdagító rendezvények, rendezvénysorozatok, művészeti 
bemutatók, kiállítások szervezése. A helyi civil szerveztek segítése, tevékenységeik 
koordinálása. Az intézmény és a lakosság kapcsolatának ápolása, a látogatottság 
növelése, innovatív közművelődési tartalmak feltárása, a kulturális és közösségi 
közszolgáltatások színvonalának növelése. A finanszírozási források mértékét 
figyelembe vevő intézményi gazdálkodás, a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati 
és szponzori támogatások elnyerése. Az intézményvezető feladata és felelőssége az 
intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai 
munkájának irányítása, képviselete, a település kulturális kommunikációjának 
irányítása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt 
érintő döntések végrehajtásáért.  



Illetmény és juttatások: 

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

 Főiskola, tanító vagy óvodapedagógus felsőfokú közművelődési 
szakképzettséggel,  

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 magyar állampolgárság  
 cselekvőképesség  
 büntetlen előélet  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 néptánc oktató - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy igazolás annak 
megkéréséről.  

 Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes 
adatainak kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvevő személyek a 
pályázati tartalmát megismerhetik.  

 Szakmai önéletrajz a 45/2021. (III.20.) Kormány rendelet 1. sz. 
melléklete szerint.  

 Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 20.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bordács József polgármester 
nyújt, a 0674/447-998 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
 Postai úton, a pályázatnak a Fadd Nagyközség Önkormányzata címére 

történő megküldésével (7133 Fadd, Dózsa György utca 12. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: I.3890/2022 , valamint a munkakör megnevezését: 
Intézményvezető.  

 Elektronikus úton Dr. Percsi Elvira részére a jegyzofaddph@5tolna.net 
E-mail címen keresztül  

vagy 

 Személyesen: Bordács József polgármester, Tolna megye, 7133 Fadd, 
Dózsa György utca 12.   

 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítsa.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 22.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
o www.fadd.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan időre jön létre. Az intézménynél 
újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 21./A § (1) szerint a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor – a (4) –
(5) bekezdésben foglaltak kivételével – három hónap próbaidő megállapítása 
kötelező.  
 

 


