Baja Város Önkormányzat
a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői
pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.
30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet
a Türr István Múzeum és Bácskai Művelődési Központ intézményvezetői (igazgató) munkaköre
ellátására
A munkaviszony időtartama, a vezetői megbízás időtartama:
A pályázati kiírás alapján létrejövő munkaviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban Mt.) rendelkezései az irányadóak. A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és
foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális
tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1)
bekezdése alapján az intézményvezető az Mt. szerinti vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok szerint
kerül foglalkoztatásra.
A intézményvezetői munkakör határozott időre, 5 évre szól: 2022. június 1-től 2027. május 31-ig.
A pályázati kiírója fenntartja annak a lehetőségét, hogy a határozott időre szóló intézményvezetői munkakör
lejártát követően a pályázó kulturális munkakörben továbbfoglalkoztatásra kerül. A kulturális munkakörök, továbbá
a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek tekintetében a Rendelet 9-10. § rendelkezései, valamint a
Rendelet 2. mellékletében foglaltak irányadóak.
Újonnan létesített munkaviszony esetében az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján legfeljebb három hónap próbaidő
köthető ki, ennek megfelelően a Képviselő-testület a pályázat nyertese részére három hónap próbaidőt határoz
meg.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős.
A munkavégzés helye:
Türr István Múzeum és Bácskai Művelődési Központ Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Deák Ferenc u. 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A Türr István Múzeum és Bácskai Művelődési Központ jogszabályban és az alapító okiratában meghatározott
feladatainak koordinálása, irányítása és ellenőrzése. Az intézmény törvényes, szakszerű és gazdaságos
működtetése, az intézmény dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.
Munkabér és juttatások:
A munkabérre és egyéb juttatások megállapítására az Mt. rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997- évi CXL. törvény 94.
§ (1)-(3) bekezdésében, valamint a Rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdésében és 1.
mellékletében meghatározottak szerint.
1. Az integrált kulturális intézmény intézményvezetőjének az integrált kulturális intézmény legalább egyik
intézménytípusa kapcsán az intézményvezetőre meghatározott feltételeknek kell megfelelnie:
a) A Rendelet 1. melléklet 7. pontja szerint Múzeum intézménytípus esetén:
mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség,
a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelvismeret, végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő
jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában
vezetői gyakorlattal is rendelkezik;
vagy
b) A Rendelet 1. melléklet 9. pontja szerint Közművelődési intézménytípus esetén:
felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség
és felsőfokú szakirányú szakképesítés, végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának
és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai
gyakorlatot szerzett, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
2. Felhasználói szintű MS Office (vagy más egyenértékű irodai alkalmazások) ismeretek.
3. Felhasználói szintű internetes ismeretek.
4. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
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5. Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, nem áll muzeális intézményben, nyilvános
könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- kiváló kommunikációs képesség;
- helyismeret, a település és vonzáskörzete hagyományainak, közösségeinek ismerete;
- szakmai, vagy szakirányú tudományos tevékenység folytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai gyakorlatot igazoló részletes szakmai önéletrajz;
- vezetői gyakorlat igazolása;
- a végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolata;
- KER szerinti B2 szintű idegennyelv-ismeret igazolása, amennyiben a Pályázati feltételek pont 1. alpont a)
alpontja szerinti, múzeum intézménytípusra vonatkozó képesítési feltételek igazolása szükséges;
- motivációs levél;
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program;
- tudományos-szakmai publikációk jegyzéke;
- 30 napnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők
megismerhetik;
- nyilatkozat arról, hogy az Mt. 44/A. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok a pályázóval szemben nem
állnak fenn;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az Mt. 211. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e;
- a pályázó nyilatkozata, ha pályázata zárt képviselő-testületi ülésen történő tárgyalását kéri;
- az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését, vagy ha mentesül a képzés
elvégzése alól az igazoló okirat másolata, illetve ha az előzőekkel nem rendelkezik nyilatkozat arról, hogy a
pályázat elnyerése esetén a képzést két éven belül elvégzi;
- nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
- nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról.
A munkakör legkorábban betölthető: 2022. június 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 6.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információ a +36-79/886-203-as telefonszámon, Müller Zsuzsanna
személyügyi ügyintézőtől kérhető.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Baja Város Önkormányzat címére történő megküldésével (6500 Baja, Szentháromság tér
1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: intézményvezető, továbbá az 1JSZ/221/2022
azonosító számot.
Személyesen beadható: a Bajai Polgármesteri Hivatal I. emelet 8. számú irodájában.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói
jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező
tagokból álló – bizottság hallgatja meg.
A pályázatokat a szakértői bizottság véleményezését követően Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja
el.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokat a képviselő-testület májusi rendes ülésén (2022. május
26.) bírálja el.
A pályázat közzététele:
- Baja Város Önkormányzat honlapja http://bajaionkormanyzat.hu/: 2022. április 1.
- Türr István Múzeum és Bácskai Művelődési Központ honlapja http://bajaimuzeum.hu: 2022. április 1.
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A pályázatok elbírálását követő 8 napon belül – a nyertes pályázó kivételével – a pályázatok egyidejű
visszaküldésével minden pályázó írásbeli értesítést kap.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
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