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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatójának 5 évre szóló vezetői megbízása 
2010. december 31-ével lejár, és a hosszú pályázati eljárás miatt a pályázati kiírást már most 
célszerű a T. Képviselő-testületnek elfogadnia. 

A pályázati feltételeket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. rendelet szabályozza: 

„6/E. § (1) Múzeumban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható 
meg, aki 

a) rendelkezik 
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, és 
ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább 

államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű 
okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, 

b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő  
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és 

c) kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenységet végez.” 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban szereplő pályázat kiírására. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatói 
álláshelyére az alábbi pályázatot írja ki: 

 
388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 

 

Közzétételi adatlap 
 

I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai 

1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma 

2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve 
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3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett - iktatószáma 

4. A munkáltató megnevezése: Békés Város Képviselő-testülete 

5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: Izsó Gábor polgármester 

6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók 

Békés Város Polgármesteri Hivatala, 5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 

7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ 

8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) 
neve, e-mail címe, telefonszáma 

(A 7-8. pont kitöltése nem kötelező) 

II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok 

1. A munkakör megnevezése: muzeológus 

2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése: igazgató 

3. A vezetői megbízás szintje: magasabb vezető 

4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre sor 
kerül: 

Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 5630 Békés, Széchenyi tér 4. 

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: Békés Városi Jantyik Mátyás 
Múzeum 5630 Békés, Széchenyi tér 4. 

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. január 01. 

7. A jogviszony időtartama: határozatlan 

8. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama: 2011. január 01. – 2015. december 31. 

10. A munkavégzés helye: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum  

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

o Vezetői feladatok: munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása, 
o Szakmai feladatok: szakirányú muzeológusi munkakörnek megfelelően 

12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra 
vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: -  

13. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat:  

• szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettség  
• tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret  
• a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat  

• kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység 

14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás szintje, 
nyelvvizsga típusa 

15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret 

16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa 

17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje 

18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat 

19. Egyéb feltételek a munkakör betöltéséhez:  
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20. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák 

(A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelező. A 4. pont kitöltése csak akkor 
kötelező, ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. A 14-20. pont, illetve az előnyt jelentő 
kategóriák kitöltése nem kötelező.) 

III . A munkakörre kiírandó pályázat adatai 

1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: 2010. szeptember 30. 

2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása 

o Diplomamásolat(ok) 
o Erkölcsi bizonyítvány 
o Szakmai önéletrajz (publikációs listával) 
o Vezetői program 
o Idegen nyelv ismeret igazolása 
o 5 év szakmai gyakorlat igazolása 
o nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázat eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
o nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 

CLII. törvényben előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 
 
3. A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 30. 

4. A pályázat benyújtásának módja: ajánlott küldeményként vagy személyesen 

5. A pályázat benyújtásának feltételei 

6. A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 30. 

7. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a bíráló bizottság (Kulturális és Sport 
Bizottság) személyes meghallgatást követő javaslatára a Képviselő-testület minősített 
többséggel dönt. 

8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: KSzK 

9. A pályázat elektronikusan történő benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt  
munkatárs neve, e-mail címe: - 

10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma 

(A 9-10. pont kitöltése nem kötelező.) 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2010. június 17. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyző 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 


