
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERE 1. változat 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
a Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 

intézményvezetői munkakörének betöltéséről 
 

2022. március 31. napján lejár a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 
igazgatójának, dr. Ábrahám Leventének a vezetői megbízása. 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 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: ER) 
alapján az intézményvezetői munkakör ellátására Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
pályázatot írt ki. A pályázati felhívás az intézmény, valamint a város honlapján jelent meg 
2021. december 10. napján. A pályázatok beadási határideje 2022. január 31. volt. 
 

A pályázati feltételeknek megfelelő érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a pályázati 
határidő lejártát követő harminc napon belül a kulturális intézmény alapfeladatait érintően 
szakértelemmel rendelkező tagokból álló Szakmai Bizottság, valamint Kaposvár Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága hallgatja meg. 
A bizottságok véleményét mérlegelve dönt Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 
intézményvezető személyéről azzal, hogy a megbízáshoz a kultúráért felelős emberi 
erőforrások minisztere előzetes egyetértése szükséges. 
 

A Közgyűlés a kiírásban pályázati feltételként határozta meg: 
 

1. az ER. 1. számú melléklete alapján támasztott speciális szakmai követelményeket: 
a) mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász 

szakképzettség; 
b) KER (Közös Európai Keretrendszer) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret 

(ennek igazolása történhet különösen államilag elismert középfokú C típusú 
nyelvvizsga bizonyítvánnyal); 

c) végzettségnek, szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének 
megfelelő jogviszonyban legalább három év szakmai gyakorlat; 

d) a megbízás időpontjában vezetői gyakorlat; 
 

2. államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt 
elvégzését (ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését 
követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell 
mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának az ER. 4. § (1) bekezdése szerint. 
Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász 
szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör 
betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja; 
 

3. a munkakörben történő alkalmazást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételt; 
 

4. büntetlen előéletet, illetve annak igazolását, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt. 

 

A pályázat részeként csatolni kellett a szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésére, 
fejlesztésére vonatkozó, az intézményvezetői munkakör idejére szóló vezetési programot, az 



érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt, a végzettséget, a nyelvismeretet, a szakmai és a 
vezetői gyakorlatot igazoló okiratok másolatát és a pályázó nyilatkozatait az adatkezeléshez 
hozzájárulásáról és a munkaviszony létesítése feltételeinek fennállásáról vagy a fennálló 
közalkalmazotti jogviszonyról. 
 
A pályázati felhívásra egy érvényes pályázat érkezett. 
 

dr. Ábrahám Levente pályázó 1984-ben Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző 
Karán biológia-földrajz szakos általános iskolai tanárként végzett, majd 1987-ben a József 
Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán biológia szakos középiskolai tanár 
diplomát szerzett. 1996-ban szerezte egyetemi doktori címét, 2003-ban PhD tudományos 
fokozatát. Angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezik. 62 éves, jelenleg 
is az intézmény igazgatója. 1985. óta dolgozik az intézményben, 2007-től igazgató-helyettes, 
2011-től megbízott igazgató, 2012-től igazgató. Pályázatát az előterjesztés melléklete 
tartalmazza.  
 
Az intézményvezetői munkakör betöltése 5 év határozott időre szól. 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 45.§ (4) bekezdése szerint a megyei hatókörű városi múzeum 
vezetőjének megbízásához a miniszter egyetértése szükséges. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés b.) pontja alapján a közgyűlés zárt ülést tart állásfoglalást igénylő személyi ügy 
tárgyalásakor az érintett kérésére a vezetői megbízás adása esetén. A pályázó úgy 
nyilatkozott, hogy zárt ülés tartását nem kéri. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kaposvár, 2022. február 18. 
 

  Szita Károly 
 polgármester 
 
Határozati javaslat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű 
Városi Múzeum intézményvezetői munkakörének betöltéséről szóló előterjesztést és az 
alábbiak szerint határozott: 
 
2022. április 1. napjától 2027. március 31. napjáig megbízza dr. Ábrahám Leventét a Rippl-
Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum intézményvezetői munkakörének ellátásával. 
Munkabére bruttó 683.880,-Ft 
 
A Közgyűlés megbízza a Polgármestert, hogy a miniszter egyetértésének megérkezését 
követően a Jegyzőn keresztül gondoskodjon a munkaszerződés elkészítéséről. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő: 2022. március 15. (közlésre, illetve a minisztériumi hozzájárulás 

megkérésére) 

 2022. március 31. (a munkaszerződés elkészítésére) 


