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Kiskunhalas Város  
Polgármesterének 
 

Előterjesztése 
 

a Képviselő-testület 2018. április 26-i ülésére  
„Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma igazgatói megbízására 

kiírandó pályázati felhívás” tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2013. június 27-ei ülésén a 199/2013. Kth. számú 
határozatával megbízta Szakál Aurélt Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János 
Múzeuma igazgatói feladatainak ellátásával 2013. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig. Az 
igazgatói megbízás 2018. június 30-án lejár.  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B.§. alapján a 
magasabb vezetői megbízás adására a megbízási jogkör gyakorlója ír ki pályázatot, a  muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 
valamint, 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 
rendelkezéseit figyelembe véve. A pályázati kiírást közzé kell tenni a Nemzeti Közigazgatás Intézet 
személyügyi központ közszolgálati állásportálján a http://admin.kozigallas.gov.hu honlapon. 

A pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör 
gyakorlója által létrehozott - a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező 
– legalább háromtagú szakmai bizottság hallgatja meg a pályázókat. 

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 
rendelkezései alapján: „A bizottság tagja a Közalkalmazotti Tanács, illetve a reprezentatív 
szakszervezet által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai szervezet képviselője is”. 
Múzeumi területen országos szakmai szervezet a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, valamint a 
Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület. A Szövetséget és az Egyesületet felkértem egy–egy 
tag delegálására. Tekintettel arra, hogy a Múzeumban nem működik közalkalmazotti tanács illetve 
reprezentatív szakszervezet, így a bizottság további tagjának javaslom felkérni Gyarmati Andrea 
közalkalmazotti képviselőt. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A pályázati kiírás a jogszabályban foglaltaknak megfelelően elkészült. Kérem, hogy az 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
1.  

Pályázati kiírás 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet a Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Thorma János Múzeuma Igazgató (magasabb vezető) beosztásának ellátására. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 



 
Foglalkoztatás jellege: 
 Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama:  
 A vezető megbízás határozott időre, 2018. július 1. naptól, 2023. június 30. napjáig szól. 
 
A munkavégzés helye: 
 Kiskunhalas, Köztársaság u. 2. sz. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok: 
 Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös tekintettel a  
 a  muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
 1997. évi CXL törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL törvényben és 
 ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra. 
 
Illetmény és juttatások: 
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
 évi XXXIII. törvény, valamint művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
 foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 
 szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

1. mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, vagy jogász vagy 
közgazdász szakképzettség, és 

2. 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,  

3.  a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény 
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai 
tevékenység, 

4. kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység  
5. büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll muzeális intézményben 

végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

− A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és a szakmai gyakorlat 
igazolása 

− Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési 
elképzeléseket is tartalmazó program 

− A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések. 
− A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, és amennyiben van tárgyalásszintű 

idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok másolatai azzal, hogy legalább a pályázat 
benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles 
bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői titkárságán 

− 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak 
igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró 
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt 

− A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat 
tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való 



hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 
 
A megbízás kezdő napja: 2018. július 1. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 

Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján, a 
http://admin.kozigallas.gov.hu  honlapon való megjelenést követő 30. nap. 

 
A pályázat benyújtásának módja: 

- Postai úton a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 
megküldéssel (6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. sz.)  
- Személyesen Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, Kiskunhalas, 
Hősök tere 1. sz. 
- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Thorma János Múzeum 
Igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására” tárgymegjelöléssel, 3 példányban 
papír alapon és egy példányban elektronikusan. Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázókat személyesen hallgatja meg egy szakmai bizottság. A bizottság írásban 
foglalt szakmai véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Kiskunhalas 
Város Képviselő-testülete dönt. 
 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2018. június 30. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 2018. május 1-jétől: 
 - Kiskunhalas Város honlapja, www.kiskunhalas.hu 
 - Halasi Tükör hetilap 
 
A pályázattal kapcsolatos további információ beszerezhető 

 a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal közművelődési referensétől a 77/523-152 
telefonszámon, vagy előre egyeztetve személyesen. 

 
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete – hivatkozva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A.§. (6) bekezdésére a Thorma János Múzeum igazgatói munkakörére 
beadott pályázatok véleményezésére az alábbi szakmai véleményező bizottságot hozza létre: 
1. Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által delegált tag 
2. Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület által delegált tag 
3. Gyarmati Andrea közalkalmazotti képviselő, Thorma János Múzeum, Kiskunhalas 
 

Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Határozat végrehajtásáért felelős: Juhász Gábor közművelődési referens 
Határozatról értesülnek: 
Szakál Aurél múzeumigazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 
Juhász Gábor közművelődési referens, általa 
a véleményezési bizottság tagjai 

 
Kiskunhalas, 2018. 04. 11. 
  Fülöp Róbert s.k.  
  polgármester 


