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Tisztelt Képviselő- testület! 

 
 
A Pásztó Városi Önkormányzat fenntartásában működő Pásztói Múzeum (továbbiakban: 
Intézmény) vezetői feladatainak ellátására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
(továbbiakban: Képviselő-testület) által megbízott dr. Hír János vezetői megbízása 2019. 
december 31-én lejár. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/B. § 
(1) bekezdése alapján a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 
Kjt. 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a 
megbízási jogkör gyakorlója írja ki. 
 
A Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 
megalkotott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 7. § (1) értelmében 
közgyűjteményi intézményben magasabb vezető beosztás ellátására történő megbízás a 
pályázat elnyerését követően legfeljebb öt év határozott időre szól. 
 
A Kjt. 20/A. § (3) és a Vhr. 7. §. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázati 
felhívásnak tartalmaznia kell: 
 

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, 
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 
f) a vezetői megbízatás feltételeit, 
g) a kapcsolódó juttatásokat,  
h) megbízás kezdő időpontját,  
i) pályázat benyújtásának helyét és határidejét, ami 30 napnál rövidebb nem lehet, 
j) munkahely megjelölését. 

 
A Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázati felhívást a kormányzati 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (kozigallas.gov.hu), 
valamint a fenntartó önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon közzé kell tenni.  
A pályázat benyújtásának határideje a kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő elsődleges 
közzétételtől számított harminc napnál rövidebb nem lehet. 
 
A Vhr. 6/E. § (1) bekezdése alapján 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. 



 
A Kjt. 20/A. § (5) bekezdése alapján a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai 
önéletrajzát, a vezetési programját, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott 
feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolását, valamint a pályázó nyilatkozatát 
arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, 
továbbításához. 
 
A Vhr. 7. § (5) alapján a pályáztatónak biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a 
pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék. 
 
A Kjt. 20/A. § (6) alapján 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 testületi ülésén, 

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a 
pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg. 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. Törvény 47. § (2) bekezdése alapján a tematikus múzeum vezetőjének 
megbízásához és annak visszavonásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. 
 
A Vhr. 7. § (6) bekezdése alapján a bizottság tagja a Közalkalmazotti Tanács, illetve a 
reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai 
szervezet képviselője is. 
 
A Vhr. 7. § (10) alapján amennyiben a pályázat eredménytelen, a pályázatot 90 napon belül 
meg kell ismételni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján: 
 

1. Pásztói Múzeum magasabb vezetői álláshely betöltésére pályázatot ír ki a határozat 
melléklete szerint. 

2. Felhatalmazza a város jegyzőjét, hogy gondoskodjon a Pásztói Múzeum magasabb 
vezetői beosztás álláshely betöltésére kiírt, e határozat mellékletét képező pályázati 
felhívás megjelentetéséről. 

3. A Pásztói Múzeum magasabb vezetői beosztásának betöltésére benyújtott pályázatok 
véleményezésére az alábbi személyekből álló bizottságot kéri fel: 

- Dr. Korsós Zoltán – Magyar Természettudományi Múzeum Főigazgatója, 
- Barna Tiborné – Intézményirányítási és Szociális Bizottság Elnöke 
- Reprezentatív szakszervezet által delegált egy tag. 

 
Határidő: 2019. július 15. 
Felelős: szöveg szerint 
 
Pásztó, 2019. május 13. 
 
 
 

Farkas Attila 
polgármester 

 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 
 
             Dr. Sándor Balázs 
           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet a 

 
Pásztói Múzeum 

múzeumigazgató (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 

 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 

Foglalkoztatás jellege: 
 

- teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: 
 

- vezetői megbízás határozott időre, 2020. 01. 01. – 2024. 12. 31-ig szól. 
 
A munkavégzés helye: 
 

Pásztói Múzeum - 3060 Pásztó, Múzeum tér 5. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 

Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 
gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkatársak felett.  

 
Illetmény és juttatások: 
 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvényben, valamint e törvény végrehajtásáról a művészeti, 
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. 

 
Pályázati feltételek: 
 

- szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, 
- tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (államilag elismert komplex típusú, legalább 

középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai 
gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás) 

- a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének 
megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt év szakmai gyakorlat, 

- kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenységet végez, 
- büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység 

folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
- cselekvőképes legyen, 



- a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének 
vállalásáról. 

 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

- szakmai önéletrajz, 
- tudományos szakmai publikációinak jegyzéke,  
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás 

idejére – 5 évre - szóló vezetési program, 
- képesítést igazoló iratok közjegyző által hitelesített másolata, vagy eredeti okiratok, 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
- nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos 

kezeléshez, továbbításához. 
 
Hiánypótlásnak helye nincs. 
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: 
 
A beosztás legkorábban 2020. január 01. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 15. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
 
Ajánlott küldeményként postai úton Pásztó Város Polgármestere címére (3060 Pásztó, 
Kölcsey F. u. 35.). A borítékra kérjük ráírni: „Múzeum igazgatói pályázat”. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül a Képviselő- testület ülésén. 
 
A Képviselő- testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 14. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
 

- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja, www.kozigallas.gov.hu 
- www.paszto.hu 

 
 
Pásztó, 2019. május 13. 
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