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Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatójának 5 évre szóló magasabb vezetői

megbízása 2021. szeptember 30. napjával lejár. A fermtartó nevében Békés Város
Polgármesterének döntenie kellett a vezetői pályázat kiírásáról, annak feltételeiről.
A pályázati kiírás 2021. június 14. napján jelent meg Békés város honlapján, a Békésmátrix
portálon és a Jantyik Mátyás Múzeum honlapján. A beadási határidő 2021 július 15 napja volt.
Határidőig 3 pályázat érkezett. A törvényi feltételeknek és a pályázati kiírásnak való
megfelelést a következő táblázatban mutatjuk be, tájékoztatásul.
.
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elvárt vezetői gyakorlat: a
megbízás időpontjában vezetői
gyakorlattal is rendelkezik
államháztartási és vezetési
ismereteket nyújtó képzés vagy
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Szakmai önéletrajz
Vezetői program
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Az önkormányzat múzeumi szakértőként Dr. habil. Kulcsár Valéria egyetemi docens
muzeológust, a Szegedi Tudományegyetem oktatóját kérte fel. A szakértő a véleményét írásban
megküldte (mellékelve az előterjesztéshez).
A múzeum vezetőjének kinevezéséhez a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 46. (3) bekezdése alapján a
miniszter véleményét ki kellene kérni.
A pályázatban a kiíró fenntartotta ajogot, hogy a pályázatot eredményteleimek nyilvánítsa.
Tekintettel a 2021. augusztus 12. napján tartandó Képviselő-testületi ülés 7. napirendi pontjára,
amelyben a Képviselő-testület Békés Város kulturális intézményeinek átszervezéséről dönt
amelyben a Kulturális Központ, a Könyvtár, valamint a Múzeum egy szervezetben való
működését tervezi elindítani javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik
Mátyás Múzeum igazgatói posztjára kiírt pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek.
—

—

Javasoljuk továbbá, hogy 2021. december 31. napjáig bízza meg ajelenlegi igazgatót a múzeum
igazgatói feladatainak ellátásával, változatlan bérezés és munkavégzési feltételek mellett, a
végleges kinevezésről az átszervezés lezárását követően szükséges dönteni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a j avaslat elfogadására.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Jantyik
1.
Mátyás Múzeum igazgatói posztjára, a 159/2021 (V.31.) napján hozott képviselő-testületi
élve a pályázati kiírásban foglalt lehetőséggel
határozat alapján kiírt pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.
—

—
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Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés
2.
Városi Jantyik Mátyás Múzeum jelenlegi igazgatóját, Sápiné Turcsányi Ildikót 2021.
október 1. napjától kezdődően változatlan bérezési és foglalkoztatási feltételek mellett
2021. december 31. napjáig megbízza a múzeum igazgatói feladatok ellátásával.

—

—

Határidő:
Felelős:

202 1 szeptember 30.
Kálmán Tibor polgármester
.

Békés, 2021. augusztus 6.
Kálmán Tibor
polgármester
Jogi ellenjegyzo

Penzugyi el1enjgyzo
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rendelkező szakembei nyújtotta be a dokunientumat.
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Turcsányi ildikó gyakorlati lag az gsz szakniai pály al’uiását a békési m úzumban

töltötte. ebből az utóbbi évtizeciet vezetőként. Szakiiui életrajzábÓl. pLIbI ikációs I istújából és
nem utolsó sorban a honlupjáról kideül. hog; a k1SVFOS1 muzeológus k lasszi kus ké pvselőjét
tisztelhetjük benne: amellett. hogy hű maradt u iéésvthz. vIusztutt s wnult loglulkuzásához
(számos ásatás. pubi ikáció, kiál lítás) ii indetinel fhglalkozott. ami a helyi közönség
érdeklődését tlke1theti, identitását eiösithti : Békés és köln\ékének n’ úlával (hkitörténet).
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egyaránt tai-taliaznak tudoiányos szakni llnkákLtl és népszei-űsítő műveket

—-

amelyek
és az ú 1 tala

i’endezett legkülönfélébb téiriáj ú kiáll ításuknak I istúja impozáns és példam utató.
Szojka Petronel la iiuzeológusi tapas7.. tatata életkorúból fakadóan jóval kisebb ezzel
együtt szakmai életrajza és a múzeum 1ej leszlésé\”el kapcsolatos cl képzel ései ígéretesek. ey
olyan néprjzes-muzeológus szakembei képét tárják elénk. aki a jövőben ki válóan alkalmassá
válik a Városi múzeum továhbépítésére. ljlesztéséie. biie piedesztinúija az is. hogy komoly
beágyazottsággal rendelkezik már most Békés közéletéhen ( ész\;étel a iomán kisebbségi
önkormányzatban. tagság a várusszépítő egyesü letben.. egyéb közélet tevékenység. kapcsolat
az egyházakkal )

Van 1-lajnalka komoly műzeumi háttérrel ienclel kezik. lként a képzőmCivészeti
gyüjemények. kiállítások terén.

Előnyére válik az

s. hagy

kép2.ettséget szerzett a

pályázatírásban és van tapasztalata a m úzeumpcdagó úban. Ugyanakkoi a Pályázatában
i1 vázolt tervek viszonylag sok általánosságot és kevés konkrétumot tanaI maznak a békési
m(izeum fej1eszését iIletőe1:L
Mindháiorn

pályázó
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álúj ításának az intézmény személy i ól lumúnya növclésének a gy L temény digitalizálás
folytatásának szükségességét. Csak remélni lehet. hogy a övendőbel i igazgatónak lehetősége

lesz helyi és Országos

lőkém pátyúzati

—

lörrásokra úmuszkodvu megvtilósíwn ezeket az

elengedhetetlenül Fontos Fej lesztéséket. amelyek mind (un szti kai célokat, mind a múzeum
gyüjtőterületén élő helybéliek művelődési igényeit hiva[ouakjobban szolgálni.
Mindhárom pályázó megfelel a pályázati ki írásban támasztott Fettételeknek, kivétel:
Szojka Petronella és Van 1—lajnatka esetében Hiányzik az előírt ‚a megbízás időpontjában vezetői
gyakorlat”.
A múzeumigazgató ki választásánál a következő löntossági sorrendet javaslom:
I S Turcsányi Udikó: ő az egyetlen a pályázók közül. aki komoly sza1oai és vezetői
.

tapasztalattal rendelkezik. A Jantyik Mátyás Múzeum működésében, építésében Fel mutatható
érdemei (gyűjternénygyarapítás mi nden szakágban. ny i 1 vántartás. k iál 1 ítások, publikációk,
tudornánynépszerűsítés), a pályázatában felvázolt reálisan megvalósítható tervei alapján a kiírt
pozícióra a legmegfelelőbb személynek tartom.
2. Szojka Petronella: liatal kora ellenére komoly mLlzeológiai tapasztalato mutatott Fel
(kiállítások, pályázatok, kutatások). Imponáló a városi közéletben való aktív részvétele, amely
a múzeumi munka sikerességét is magával hozhatja. Néhány év múlva méltó utódjává válhat a
jelenlegi múzeumi vezetőnek.
3. Van Hajnalka: noha jelentős tapasztalatot szerzett eddigi munkahelyem, előző

szakmai tevékenységét elsősorban a müvészettörténet terén Fejtette ki. A Jantyik Mátyás
Múzeum képzőművészeti és iparművészeti kollekciój a j elenleg lezárt gy űjtemény A mostani,
.

szűkősnek tűnő személyzeti lehetőségek közepette a régészetben. helytörténetben, néprajzban
járatos szakemberek preferenciáj a lenne praktikus.

Budapest, 202 I július 2 I.
.

Dr. habil. Kulcsár Valéria
régész, egyetemi docens
örőkségvédel mi (régészeti) szakértő

