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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 38/2013. (II. 28.) határozatával
Dr. Angi Jánost bízta meg 2013. március 1. napjától 2018. február 28. napjáig a Déri Múzeum
(4026 Debrecen, Déri tér 1.) magasabb vezetői (igazgatói) beosztásának ellátásával.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. §
(3) bekezdése, 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 (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdésének rendelkezése
szerint közgyűjteményi intézményben magasabb vezető beosztás ellátására történő
megbízás határozott időre, legfeljebb öt évre adható.
A magasabb vezetői megbízás lejárta szükségessé teszi, hogy – a Kjt. 20/B. § (1) bekezdésének
megfelelően – a Közgyűlés pályázatot írjon ki a Déri Múzeum magasabb vezetői beosztásának
ellátására.
A pályázati eljárást a Kjt., valamint a Korm. rendelet szabályozza.
A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése és a Korm. rendelet 7. § (4)-(5) bekezdése alapján a pályázati
felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (a
továbbiakban: https://kozigallas.gov.hu), továbbá a helyben szokásos módon, a
www.debrecen.hu internetes portálon, vagy Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala hirdetőtábláján (Új Városháza épülete) közzé kell tenni.
A pályázat benyújtási határideje a pályázati felhívásnak a http://kozigallas.gov.hu oldalon való
elsődleges közzétételtől számított 30 napnál rövidebb nem lehet.
A pályázati felhívás megjelenésének várható időpontja 2017. december 15.
A Kjt. 20/A. § (3) bekezdése, a 20/B. § (2)-(3) bekezdése, és a Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése
alapján a pályázati felhívásban meg kell jelölni:
- a munkáltató, a betöltendő munkakör és a magasabb vezetői beosztás megnevezését,
- a munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
- a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
- a magasabb vezetői megbízáshoz kapcsolódó juttatásokat,
- a magasabb vezetői megbízás kezdő időpontját,
- a pályázat benyújtásának helyét, határidejét,
- a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat,
- a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét továbbá, hogy
- a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati fenntartású muzeális
intézményben csak olyan személy foglalkoztatható, aki büntetlen előéletű és nem áll muzeális
intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
továbbá rendelkezik a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt végzettséggel és
szakképesítéssel.

A Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése előírja, hogy közgyűjteményi intézmény vezetésére
irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki a
munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.
A Korm. rendelet 6/E. § (1) bekezdése értelmében múzeumban magasabb vezető beosztás
ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
- rendelkezik szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, és 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,
- a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
- kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.
Az alapító okirata szerint az intézmény szakmai besorolása: megyei hatókörű városi múzeum.
A Korm. rendelet 6/H. §-ának rendelkezése szerint a megyei hatókörű városi múzeum
vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is
rendelkeznie kell.
A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés g) pontja szerint szakirányú felsőfokú végzettség a
felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő
diploma, oklevél, vagy a jogász, illetve a közgazdász szakképzettséget tanúsító oklevél.
A Kjt. 20/A. § (5) bekezdése alapján a pályázónak, a pályázathoz csatolnia kell a munkáltató
vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját; nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint
a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó
okiratokat. A Korm. rendelet 7. § (7) bekezdése alapján a pályázat tartalma csak a pályázó
beleegyezésével közölhető a megbízón és a szakmai bizottság tagjain kívül más személlyel.
A fentiek alapján a pályázónak a pályázathoz szükséges csatolnia:
- hatósági bizonyítványt arról, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll a Kjt. 20. § (2)
bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás és muzeális intézményben végezhető
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- a szakmai önéletrajzát,
- nyilatkozatát annak vállalásáról, hogy megbízása esetén a megbízást követő két éven
belül a Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdése szerinti tanfolyamot elvégzi, vagy ellenkező
esetben csatolnia kell az ezen kötelezettség alóli mentességét igazoló okiratot (jogász
vagy közgazdász diploma másolata vagy a tanfolyam elvégzését igazoló okirat
másolata),
- államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal
egyenértékű okirat másolatát, vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló
igazolást,
- valamennyi végzettségét, szakképzettségét igazoló dokumentum másolatát azzal, hogy
az eredeti dokumentumot - beleértve az előbbi pontban felsorolt idegennyelv-tudást
igazoló dokumentumokat is - köteles a kinevezés, illetve megbízás aláírásáig Debrecen
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán bemutatni,
- a szakmai gyakorlat igazolását,
- a vezetői gyakorlat igazolását,

-

az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy beleegyezését adja-e ahhoz, hogy pályázata
tartalma közölhető a megbízón és a szakmai bizottság tagjain kívül más személlyel.

A Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése alapján a pályáztatónak biztosítania kell, hogy a pályázat
iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt
megismerhessék. A pályázók Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán
Főosztályától és Kulturális Osztályától minden szükséges információt megkapnak.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének megfelelően a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21
napon belül a Közgyűlés által létrehozott legalább 3 tagú, a betöltendő munkakör feladatait
érintően szakértelemmel rendelkező bizottság (a továbbiakban: szakmai bizottság) hallgatja
meg. A szakmai bizottságnak nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület
kivételével – a megbízási jogkör gyakorlója.
A Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése szerint a szakmai bizottság tagja a Közalkalmazotti Tanács,
illetve a reprezentatív szakszervezet (Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók
Szakszervezete) által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai szervezet képviselője
is.
Javaslom, hogy az országos szakmai szervezetek közül Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége
(székhelye: 6000 Kecskemét, Bethlen körút 1.; elnöke: Kaján Imre; a továbbiakban: MMISZ)
kerüljön megkeresésre. Az MMISZ az egyik legnagyobb szakmai múlttal rendelkező országos
szakmai és érdeképviseleti szervezet, amelynek célja a magyar múzeumügy fenntartása,
ápolása, megújítása és társadalmi elismerésének elősegítése.
A Közgyűlés tagjai közül a szakmai bizottság tagjainak javaslom felkérni:
a) Dr. Mazsu Jánost, a Kulturális Bizottság elnökét,
b) Dr. Pankotai László önkormányzati képviselőt, a Kulturális Bizottság tagját, valamint
c) Komolay Szabolcs alpolgármestert.
A Korm. rendelet 7. § (10) bekezdése értelmében a megbízási jogkör gyakorlója a szakmai
bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázat benyújtási határidejét követő 30
napon belül bírálja el a pályázatokat.
A Kultv. 45. § (4) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi múzeum vezetőjének
megbízásához a kultúráért felelős miniszter egyetértése szükséges.
A magasabb vezetői megbízásról szóló előterjesztés várhatóan 2018 februárjában kerül a
Közgyűlés elé.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, továbbá az
1997. évi CXL. törvény 45. § (4) bekezdése, a 94. § (1) bekezdése, az 1992. évi XXXIII. törvény
20-20/B. §-a és a 23. § (1)-(3) bekezdése, a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. § (3)
bekezdése, a 6/E. § (1) bekezdése, a 6/G. § (1) és (3) bekezdése, a 6/H. § és a 7. §-a, valamint
a 22. § (1) bekezdés g) pontja alapján, figyelemmel a 2/1993. (I. 30.) MKM rendeletre
1./ pályázatot ír ki a Déri Múzeum (4026 Debrecen, Déri tér 1.) magasabb vezetői beosztásának
ellátására a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás
közzétételéről.
Határidő: 2017. december 15.
Felelős: a Humán Főosztály vezetője
3./ Felkéri a szakmai bizottság tagjának a pályázatok véleményezésére
a) Dr. Mazsu Jánost, a Kulturális Bizottság elnökét,
b) Dr. Pankotai László önkormányzati képviselőt, a Kulturális Bizottság tagját, valamint
c) Komolay Szabolcs alpolgármestert
azzal, hogy tudomásul veszi, hogy a szakmai bizottság további tagjait a Déri Múzeum
Közalkalmazotti Tanácsa, illetve a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók
Szakszervezete, mint reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, továbbá a Magyar
Vidéki Múzeumok Szövetsége, mint országos szakmai szervezet képviselője alkotja.
4./ Felkéri a polgármestert a pályázatokat véleményező szakmai bizottság létrehozásával
kapcsolatos további intézkedések megtételére és a szakmai bizottság összehívására.
Határidő: a pályázatok beérkezését követően azonnal
Felelős: polgármester
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2017. november 3.

Dr. Papp László
polgármester

