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Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatói álláshelyére adott 5 éves magasabb
vezetői megbízás 2016. szeptember 30. napjával lejár. A pályázati eljárás hosszadalmas, tekintettel
arra, hogy az igazgató kinevezéséhez az illetékes miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni,
ezért javasoljuk, hogy már most jelentessük meg a pályázati kiírást.
A közgyűjteményi intézmények vezetőinek kinevezési rendjét a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), illetve ennek közművelődésiközgyűjteményi intézményekre vonatkozó végrehajtási rendelete, 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 az alábbiak szerint 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.”
Szakmai oldalról a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 46. § (3) bekezdése szabályozza a kinevezés rendjét:
„(3) A területi múzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához a miniszter
véleményét előzetesen ki kell kérni.”
A végrehajtási rendelet 6/G. § (1) bekezdése értelmében
„(1) Közművelődési intézmény, múzeum vagy könyvtár vezetésével megbízott magasabb
vezetőnek – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a megbízását követő két éven belül a kultúráért
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési

rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált,
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot
be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.”
A (3) bekezdés szerint mentesül a feltétel alól, aki a tanfolyamot már elvégezte. Ezt
előfeltételként nem írhatjuk elő, de előnyt jelentő végzettségként belefoglalhatjuk a pályázati
kiírásba.
A pályázat menete:


pályázati kiírás: 2015. május,



beadási határidő: 2015. június,



képviselő-testület döntése: 2015. június,



miniszteri vélemény beszerzése: 2015. július,



döntés véglegesítése vagy új pályázat kiírása: 2015. augusztus.

Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum
igazgatói álláshelyére a 2016. október 1. – 2021. szeptember 30. közötti 5 év határozott időre
pályázatot ír ki a határozat részét képező közzétételi felhívás szerinti tartalommal.
Határidő:

intézkedésre azonnal

beszámolásra 2016. augusztus 30.
Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. április 19.

Izsó Gábor
polgármester
.....................................
Jogi ellenjegyző

.....................................
Pénzügyi ellenjegyző
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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
3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett - iktatószáma
4. A munkáltató megnevezése: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: Izsó Gábor polgármester
6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók
Békés Város Önkormányzata, 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: 2016. október 01.
7. A jogviszony időtartama: határozatlan
8. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama: 2016. október 1 – 2021. szeptember 30.
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 végzettség és szakképzettség
tárgyalásszintű középfokú idegennyelv-ismeret
a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat
kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység
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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: igen
19. Egyéb feltételek a munkakör betöltéséhez:
Az intézményvezetői végzettség megléte előnyt jelent.
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: 2016. május 6.
2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása
Diplomamásolat(ok)
Erkölcsi bizonyítvány
Szakmai önéletrajz (publikációs listával)
Vezetői program
Idegen nyelv ismeret igazolása
5 év szakmai gyakorlat igazolása
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.
o
o
o
o
o
o
o

3. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 10.
4. A pályázat benyújtásának módja: ajánlott küldeményként vagy személyesen
5. A pályázat benyújtásának feltételei
6. A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.
7. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a bíráló bizottság (Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság) személyes meghallgatást követő javaslatára és a miniszter egyetértésével a
Képviselő-testület minősített többséggel dönt.
8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: Közigállás, Békés város
honlapja, 2016.05.06.
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.)
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