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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. június 21.

Javaslat az Intercisa Múzeum igazgatói pályázatának kiírására

Előadók: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2018.06.12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.06.12.

A napirendi pont rövid tartalma: Farkas Lajos múzeumigazgató megbízatása 2018. december
31-én  lejár,  az  Intercisa  Múzeum  igazgatói  állására  pályázatot  kell  kiírni.  Területi  múzeum
vezetőjének megbízása előtt a kulturális ügyekért felelős miniszter véleményét is figyelembe kell
venni.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 17766/2018

Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: ---
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: ---
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2018. június 05. Ellenőrzés dátuma: 2018. június 06.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT
az Intercisa Múzeum igazgatói pályázatának kiírására

Tisztelt Közgyűlés!

Farkas  Lajos  2014.  január  1-jétől  igazgatja  az  Intercisa  Múzeumot,  5  évre  szóló  vezetői
megbízatása 2018. december 31-éig tart.

A múzeum igazgatói megbízásra pályázatot kell  kiírni.  Tekintettel arra, hogy az 1997. évi CXL.
törvény 46. § (3) bekezdése értelmében a területi múzeum vezetőjének megbízásához a miniszter
véleményét előzetesen ki kell kérni, már most ki kell írni a pályázatot, hogy az eljárást decemberig
végéig lebonyolíthassuk.
A múzeum igazgató magasabb vezetőnek minősül, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) végrehajtásáról szóló, a művészeti, a közművelődési és a
közgyűjteményi  területen  foglalkoztatott  közalkalmazottak  jogviszonyával  összefüggő  egyes
kérdések  rendezésére  vonatkozó  150/1992.(XI.20.)  Korm.  rendelet  6/E.  §  6/G  .§  és  7.§-ai
értelmében:

„6/E. § (1)Múzeumban az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás 
ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy jogász vagy 
közgazdász szakképzettséggel, és

ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag 
elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a 
szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének 
megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.”

6/G. §(1) Közművelődési intézmény, múzeum, könyvtár vagy a köziratokról, a közlevéltárakról 
és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 16. § (2) bekezdése   szerinti 
általános levéltár (a továbbiakban: általános levéltár) vezetésével megbízott magasabb vezetőnek 
a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 
órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás 
hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.” 

„7. § (1) Kulturális intézményben magasabb vezető vagy vezető beosztás ellátására vonatkozó 
pályázat esetében a pályáztatónak biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázat 
elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék.

(2) Az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető beosztás ellátására vonatkozó 
pályázatokat véleményező bizottság (a továbbiakban: bizottság) tagja

a) a Közalkalmazotti Tanács és a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, és

b) egy országos szakmai szervezet egy képviselője vagy egy − a kulturális szakértői 
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nyilvántartásban szereplő − kulturális szakértő.

(3) A bizottság véleményének elfogadásához a tagok többségének jelenléte szükséges.

(4) A pályázatok véleményezése a pályázók személyes meghallgatását követően, 
pályázatonként történik, a pályázat támogatottságára vonatkozó szavazás keretében.

(5) A bizottság több pályázatot is támogathat. Támogatottnak azt a pályázatot kell tekinteni, 
amely a jelen levő bizottsági tagok többségének támogató szavazatát megkapta. A bizottság 
üléséről és a szavazás eredményéről írásbeli jegyzőkönyv készül.

(6) A bizottság (2) bekezdés szerinti tagja igazolt költségei megtérítésére jogosult. A (2) 
bekezdés b) pontja szerint felkért kulturális szakértő az általa elkészített írásos szakértői 
véleményért díjazásra jogosult. A költségek megtérítését és a szakértői díjazást annak a 
költségvetési szervnek a költségvetése terhére kell biztosítani, ahol a pályázat alapján az 
intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető közalkalmazotti jogviszonya létesülni fog.” 

A pályázat  tartalmát,  és  a  pályázati  eljárás  lebonyolításának  szabályait  a  Kjt.  és  hivatkozott
Kormányrendelet írja elő:

A Kjt.20/A és 20/B §-ai szerint:

„20/A §

(3) A pályázati felhívásban meg kell jelölni:

a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,

b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,

c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,

d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá

e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.

(4) A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a 
továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati 
felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül betölthető
munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés)

a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén...

a helyben szokásos módon köteles közzétenni. Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy 
egyéb módon való közzétételt is előírhat. Ebben az esetben, továbbá az a)-c) pontban foglalt 
esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való 
közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a 
személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál - a 
munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál - rövidebb nem lehet. Álláshirdetés 
esetén e határidőket az a) pont alapján történő közzétételtől kell számítani. 

(5) A pályázó - a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon túlmenően - a pályázathoz 
csatolja

a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó programját,

3



b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

c)  a  külön  jogszabályban  vagy  a  pályázatban  előírt  további  követelmények  igazolására
vonatkozó okiratokat.

(6) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat 
esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, 
megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait
érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi 
önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A 
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a 
pályázati határidő lejártát követő

a) hatvan napon belül, vagy

b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a 
pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.

(7) A benyújtott  pályázat  tartalma - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak a pályázó
beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a
pályázati  anyagot  vissza  kell  juttatni.  Amennyiben  a  pályázó  az  általa  benyújtott,  személyes
adatokat  tartalmazó  adathordozót  a  pályázat  elbírálási  határidejétől  számított  kilencven  napon
belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és személyes adatait törölni kell.”

„20/B. § 

(1) A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § (1) és (3)-
(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója 
írja ki.

(2) A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

(3) Ha e törvény alapján a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásához pályázatot kell 
kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is.

(4) Ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti 
jogviszony létesítése is szükséges - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör a
megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg.”

A  fentiek  figyelembevételével  készült  a  mellékelt  pályázati  felhívás.  A  benyújtási  határidő
szeptember 21-e, a közgyűlés ülését követő nap. A pályázókat a Korm. rendelet 7. § -a szerinti
bizottság meghallgatja, a bizottság állásfoglalásáról jegyzőkönyv készül.

A pályázatokat előzetesen véleményező bizottság tagjairól:

Az intézményben 17 főállású dolgozó van, Közalkalmazotti Tanácsot 15 fő felett kell létrehozni. A
szakértő  bizottság  tagja  a  Közalkalmazotti  Tanács  delegáltja,  továbbá  a  reprezentatív
szakszervezet képviselője.

A bizottság tagja valamely országos szakmai szervezet egy képviselője vagy egy − a kulturális
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szakértői nyilvántartásban szereplő − kulturális szakértő is.

Szóba jöhető országos szakmai szervezetek, kérjük a szakbizottság véleményét:

Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fő u. 6.
E-mail: mvmsz@mvmsz.hu
Web: http://mvmsz.info/

Országos Közgyűjtemények Szövetsége

Cím: 2000 Szentendre, Sztravodai út, Pf.:63

E-mail: oksz@oksz.hu

Web: www.oksz.eu

Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület

Cím: 1146 Budapest, Hermina út 57-59.

E-mail: info@pulszky.hu 

Web: www.pulszky.hu

(2013-ban a Közgyűlés a Pulszky Társaságot kérte fel.)

A szakértés díjköteles tevékenység,  a hivatkozott  Korm. rendelet  7.  § (6)  bekezdése szerint  a
díjazást annak a költségvetési szervnek a költségvetése terhére kell biztosítani, ahol a pályázat
alapján  az  intézmény  vezetésével  megbízott  magasabb  vezető  közalkalmazotti  jogviszonya
létesülni  fog.  Javasoljuk  az  összeg  megelőlegezését  a  Közművelődési  célok  dologi  kiadásai
terhére, majd kiszámlázását az Intercisa Múzeum részére.

Az októberi ülésén a Közgyűlés elbírálja pályázatokat, de az igazgatói megbízást még nem adhatja
ki, majd csak a miniszteri vélemény ismeretében.

Az  igazgató  megbízására  a  miniszteri  vélemény megérkezését  követően  a  novemberi  vagy a
decemberi közgyűlésen kerülhet sor.

Az  előterjesztést  az  oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság  a  2018.  június  12-ai  ülésén
tárgyalta  és  a  Pulszky  Társaság  felkérését  javasolta,  hogy  ők  delegáljanak  szakértőt  a
pályázatokat  véleményező  szakmai  bizottságba.  A  bizottság  egyhangú,  6  igen  szavazattal
támogatta a határozati javaslatot.
Az ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság is június 12-én tárgyalta az előterjesztést,  és 7 igen,
egyhangú szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak ítélte.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2018. (VI.21.) határozata

az Intercisa Múzeum igazgatói pályázatának kiírásáról

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Intercisa  Múzeum  igazgatói  beosztás

5

http://www.pulszky.hu/
mailto:info@pulszky.hu
http://www.oksz.eu/
mailto:oksz@oksz.hu
http://mvmsz.info/
mailto:mvmsz@mvmsz.hu


ellátására a határozat mellékletét képező pályázatot írja ki.

2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a
pályázati felhívás megjelentetéséről a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó
szerv internetes oldalán és a www.dunaujvaros.hu honlapon.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a személyügyi és működtetési osztály vezetője

     a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2018. július 15.

3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  beérkező  pályázatok  véleményezésére
szakmai-szakértő bizottságot kér fel, amelynek tagjai:

- Pulszky Társaság delegáltja (felkért szakértő),
- az intézményi reprezentatív szakszervezet által delegált tag,
- az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa által delegált személy.

4.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy kérje fel a 3.)
pontban felsorolt szakmai szövetséget, és intézményi érdekképviseleti szervezeteket, hogy 1-
1 főt delegáljanak a pályázatokat véleményező alkalmi bizottságba.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2018. július 30.

5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a felkért szakértő költségeinek megtérítését, és a
szakértő írásos véleménye után fizetendő díjat a 2018. évi költségvetési rendelet 5. melléklet
9.  sorszám „Kulturális,  oktatási  és  ifjúsági  feladatok”  dologi  kiadások  előirányzata  terhére
megelőlegezi, majd az Intercisa Múzeum részére számlát állít ki róla.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője

     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2018. október 15.

Dunaújváros, 2018. június 21.

Izsák Máté
az oktatási, kulturális, ifjúsági

és sportbizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke
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