
A Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat  

pályázatot hirdet 

Bleyer Jakab Helytörténeti Gyüjtemény Heimatmuseum  

intézményvezető 

 

magasabb vezető   

munkakör betöltésére.  

Jelen pályázati felhívás a kiírás napján hatályos, vonatkozó jogszabályi előírások szerint kerül 

kiírásra 2020. november 1-jétől a kulturális intézményekben foglalkoztatottak jogviszonyára a 

Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

 

A pályázati kiírás szövege: 

Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény „Heimatmuseum” (Budaörs) intézményvezetői 

pályázati kiírás     

 

A pályázatot meghirdető szerv: 

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata, képviseli Boros György elnök 

2040 Budaörs, Budapesti út 45. 

 

Intézmény: 

Neve: Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény „Heimatmuseum” 

Német neve: Jakob Bleyer Heimatmuseum 

Címe: 2040 Budaörs, Budapesti út  47/1. 

Típusa: közérdekű muzeális gyűjtemény 

Gyűjtőköre: történet, néprajz 

                      

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő (40 óra) 

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás  5 éves határozott időre, 2021.07.01-2026.06.30-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2040 Budaörs, Budapesti út 45.  

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

A múzeumi feladatok, az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának 

koordinálása, ellenőrzése, az intézmény működésének biztosítása, költségvetésének betartása, 

munkáltatói jog gyakorlása.  

 



Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítása a Kjt. magasabb vezető beosztására vonatkozó szabályai szerint, 

de az Mt. alkalmazásával történik. A nyertes pályázóval a munkáltatói jogkör gyakorlója 

munkaviszonyt létesít.  

 

Pályázati feltételek/képesítési követelmény 

-  Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség,  

-  Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű         

       nyelvtudás,  

-  Legalább 5 éves szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,  

-  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

-  B kategóriás jogosítvány,  

-  Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség  

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

- Német nemzetiséghez való tartozás 

Elvárt kompetenciák:  

Kiváló szintű kapcsolat teremtő kommunikációs és irányító készség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, erkölcsi bizonyítvány, 

iskolai végzettséget igazoló okiratok, publikációs jegyzék, vezetői gyakorlat igazolása, 

hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt adatok pályázati eljárással összefüggésben 

történő kezeléséhez, nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sztabina Zsoltné nyújt, a 0623/440-

217 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
- Postai úton, a pályázatnak a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény - Budaörs címére 

történő megküldésével (2040 Budaörs, Budapesti út 47/1. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2021/1 , valamint a 

munkakör megnevezését: múzeumigazgató.  

- Elektronikus úton info@heimetmuseum.hu E-mail címen keresztül  

- Személyesen: Pest megye, 2040 Budaörs, Budapesti út 45.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 21.  



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
- A Múzeum honlapján: www.heimatmuseum.hu 2021.március 19. 

- Budaörs Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján - 2021. március 19. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A kinevezés és a felmentés jogát Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

gyakorolja. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi 

formai és tartalmi feltételnek megfelel, határidőben benyújtják. 

 

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 

valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 

értelmében eredményes pályázat esetén az igazgató munkaviszony keretében kerül 

foglalkoztatásra. 

 

 

Kelt, Budaörs, 2021.03.12. 

 

 

 
 

http://www.heimatmuseum.hu/

