
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése  
                         

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

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ  
 

igazgató (magasabb vezető)  

beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.  

A munkavégzés helye: 

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 16-18.  

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény szakszerű, törvényes és gazdaságos működtetése az alapító okiratban 
meghatározott - elsősorban a közművelődési és muzeológiai - feladatok ellátására 
vonatkozó jogszabályok és fenntartói döntések figyelembevételével.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

 Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,  
 Angol nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,  
 a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő - legalább 5 év szakmai tapasztalat,  
 magyar állampolgárság  
 büntetlen előélet  
 kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység  



 a beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe (muzeológus) kinevezhető  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 a pályázati alapfeltételt meghaladó mértékű szakmai tapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz  
 vezetői program  
 végzettséget igazoló dokumentumok másolata  
 képesítést igazoló dokumentumok másolata  
 1 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  
 hozzájáruló nyilatkozat a pályázati eljárásban résztvevőknek a 

pályázatokba történő betekintési jogát illetően  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2014. április 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 15.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
 Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése címére történő megküldésével (6800 
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 132-3-28/2013. , 
valamint a beosztás megnevezését: muzeológus.  

 Személyesen: Nagyné dr. Tari Ibolya, Csongrád megye, 6800 
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I. 25/A.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
www.hodmezovasarhely.hu - 2013. december 23. 

  
 


