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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Megye Képviselő-testülete az 57/2011. (IV. 15.) KT.sz. határozatával 2011. május 20ai benyújtási határidővel pályázatot írt ki a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága
intézményvezetői álláshelyének betöltésére. A pályázati felhívás a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján 2011. április hó 19 napján jelent
meg. A felhívás továbbá megjelent a Békés Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.
A pályázati felhívásra egy pályázat érkezett, amelyet dr. Szatmári Imre a múzeum jelenlegi
megbízott igazgatója nyújtott be.
A pályázó adatait és az általa elkészített rövidített szakmai koncepciót az alábbiak szerint
ismertetjük:
Dr. Szatmári Imre PhD
(szül.: Békés, 1960. augusztus 27., lakóhelye Békés, Lánc u. 47.)
Iskolai végzettség, képzettség:

József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Kar (történelem szakos középiskolai tanár, régész)
dr. univ
PhD tudományos fokozat

A pályázó rendelkezik az előírt szakmai gyakorlattal, és a becsatolt hatósági erkölcsi
bizonyítvány szerint a bűntettesek nyilvántartásában nem szerepel.
Rövidített szakmai koncepció:
A Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága nagy kihívásokat és szép feladatokat hozó tíz
esztendőn van túl. Ennek első felében az intézmény alapvető célja volt új, az országban egyedi
mintát adó keretek között kijelölni, meghatározni és ezen belül biztosítani a szervezet
folyamatos működését. Az évtized második felében az egyre erősödő gazdasági válság és a
minden évben jelentkező megszorítások következtében a mindennapi működésben a hangsúly
a válságkezelésre, a folyamatos racionalizálásra, költséghatékonyságra tevődött át, mindenkor
igazodva a fenntartó megyei önkormányzat ez irányú tervszerű törekvéseihez. Nehéz öt
esztendő áll az intézmény mögött, de a kihívásokat a múzeumi szervezet – a fenntartóval és a
társintézményekkel együttműködve − sikeresen és eredményesen tudta kezelni. Az adott
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keretek közötti működés minden területen kiemelkedő volt, megyei szinten és az országos
muzeológiai összefüggésekben egyaránt (pl. Év múzeuma 2007, Vendégbarát múzeum 2008
kitüntető díjak). A Békés megyei múzeumi szervezetet ma is erős és több szempontból
mértékadó szervezetként veszik számításba.
A válságkezelés a következő évben is meghatározó tényező lesz az intézmény munkájában. A
pályázó további céljai között ezért alapvető feladat a fenntartó megyei önkormányzat által
meghatározott stratégiákhoz, koncepciókhoz (pl. Békés Megye Társadalmi-gazdasági
Programjához, Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programjához, illetve Kulturális
Koncepciójához) való kapcsolódás, a működőképesség megőrzése, illetve az adott
lehetőségek között a korszerű és egyre változó társadalmi igényekhez alkalmazkodó, a
tudomány és a lakosság hosszú és rövid távú céljait színvonalában, hatékonyságában
szolgálni, s a múzeumi munka megyei szerepvállalását tovább erősíteni.
Ez utóbbi azt jelenti, hogy a nemzeti kulturális örökség napról napra pusztuló értékeit a lehető
legnagyobb hatékonysággal szükséges gyűjteni, dokumentálni, megőrizni, feldolgozni és
bemutatni azért, hogy az utókornak a gyökereinkben rejlő erőt példaként, az önazonosítás és
hovatartozás kézzel fogható bizonyítékaként kínáljuk, a jövő építésének támaszaként, biztos
alapokként. Másrészt megyénk, hazánk illetve nemzetközi viszonylatban is számottevő,
egyedi értékeink feltárása és köztudatba ültetése előre mutatóan járulhat hozzá a közelebbi és
távolabbi népek között a nemzeti és megyei identitástudat elmélyítéséhez, gazdagabbá téve
ezáltal az európai közösség értékrendjét is. Harmadrészt ugyanennek a célnak lehet eszköze a
közönségkapcsolatok újszerű, a kor kihívásainak és egyben elvárásainak is európai mércével
kezelt lehetősége, mely közvetlen, élő és szoros kapcsolatot tételez fel a múzeum és a
múzeumot látogató közönség között. A pályázó ezekhez a fő célokhoz kívánja igazítani a
mindennapi tevékenységet.
E tevékenységben természetszerűleg egyesítheti a közös célokat a társintézményekkel,
hasonló orientálódású civil szerveződésekkel, helyi, települési önkormányzatokkal,
iskolákkal, társaságokkal, egyéb szerveződésekkel, valamint a kultúra más területeivel, a
természetvédelemmel és a turisztikai fejlesztésekkel kapcsolatban álló intézményekkel,
szervezetekkel való együttműködés.
A muzeális területen megnyilvánuló, kulturális örökségünk egy-egy részterületeinek számító,
szellemi és tárgyi emlékeinek begyűjtése, számának gyarapítása, őrzése, feldolgozása és az
általuk hordozott ismeretek kifelé közvetítése tehát egyaránt fontos. A megyei múzeumi
szolgáltatás hatásának a megye egész területén, köztük a kis településeken is éreztetnie kell
hatását, melynek az egészséges lokálpatriotizmus fejlesztésében és a megye megtartó erejének
növelésében van jelentősége.
A megyei múzeumi szervezet működésének biztosításával garantálni kell a múzeumi
szakemberek és kisegítő személyzet feladatvégzéséhez szükséges, megfelelő színvonalú, a
lehető legjobban kihasznált feltételrendszert. A belső, állandó továbbképzéseken nyugvó
tudományos műhelymunka mellett kiemelkedő fontosságú a társintézményekkel, más megyei
intézményekkel, iskolákkal, helyi önkormányzatokkal való szoros együttműködés és
karakteres megjelenési forma.
Külön is hangsúlyozni kell a települési önkormányzatokkal való együttműködés jelentőségét,
a kezelésükben található múzeumok, muzeális intézmények tevékenységének általános
segítését.
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Kiemelt figyelmet kap a múzeumi gyűjteményeink biztonságának, őrzésvédelmének,
műtárgyvédelmének, továbbá épületeink állapotának megtartása, lehetőségekhez mért
javítása. Meghatározó a következő egy év múzeumi munkájában a megyei központi
informatikai szervezettel való együttműködés keretében az informatikai fejlesztés, amellyel a
pályázó a meglévő intézményi adatbázisokat a látogató közönséget kiszolgáló informatikai
információs rendszer kiépítésével kívánja kiegészíteni.
A pályázó célja, hogy a közművelődési és turisztikai szerepkört erősítse azzal, hogy továbbra
is részt kíván venni a megye idegenforgalmi életének, fejlesztésének a lehető legtöbb
területén. Kitűnő lehetőség rejlik e vonatkozásban Vésztő-Mágor és a megyeszékhelyen
található Gabonamúzeum területi adottságainak jobb kihasználásában.
A fejlődéshez hozzájárulhatnak a célirányos, előzetesen alaposan átgondolt, a megyei
koncepciókhoz illeszkedő és a fenntarthatóság szempontjait is figyelembevevő pályázati
lehetőségek. Ez a múzeumi innovációt szintén erősítheti. A közönségkapcsolatok és a
tudományos munka terén a technikai ellátottság szinten tartása, fokozatos frissítése a cél.
A Békés megyei múzeumi szervezet gazdasági eredményessége számára a következő egy
évben új fejlesztési modell kidolgozása szükséges, mely az elmúlt évtized tanulságait és
napjaink átalakuló tendenciáit, értékrendünk folyamatosan átalakuló irányait egyaránt
figyelembe veszi, s ez alapján a múzeumi tevékenységet is egy új típusú hatékonyság és
társadalmi hasznosulás útjára helyezi.
A rendelkezésre álló lehetőségek közötti eredmények eléréséhez folyamatos odafigyelés,
szilárd működési struktúra, határozott, következetes, kitartó munka és fokozatos fejlesztés
szükséges. Ez a fenntartó kiemelt figyelmét és gondoskodását teszi nélkülözhetetlenné a
továbbiakban is. Így a megyei múzeumi szervezet a megye és a tágabb térség kulturális
örökségének egyre erősebb, arra érdemes és eredményes, közösségfejlesztő közvetítője lehet.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 45. § (5) bekezdése szerint a megyei múzeum igazgatóját a kultúráért felelős
miniszter véleményének kikérésével az önkormányzat bízza meg. A Hivatal a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium véleményét 2011. május 30 napján kelt levelével megkérte. A
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkára válaszában Dr. Szatmári
Imrét – a szakmai területtel összhangban – alkalmasnak tartja a Békés Megyei Múzeumok
Igazgatósága igazgatói munkakörének betöltésére, ezért igazgatói megbízását támogatja és
javasolja a fenntartó Békés Megyei Önkormányzatnak.
A pályázó írásban nyilatkozott arról, hogy beleegyezik jelen előterjesztés nyilvános ülésen
történő tárgyalásába.
A pályázó teljes pályázati anyaga és beleegyező nyilatkozata a Békés Megyei Önkormányzati
Hivatal Titkársági Osztályán megtalálható. A pályázót a Humán Ügyek Bizottság 2011. június
21-i ülésén meghallgatta, amelyről a közgyűlésen szóban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Határozati javaslat:
Békés Megye Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.
§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 1 év határozott időtartamra, 2011. október
01. napjától 2012. szeptember 30. napjáig megbízza
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Dr. Szatmári Imrét
(szül.: Békés, 1960. augusztus 27., lakcím: Békés, Lánc u. 47.)
a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatói feladatának ellátásával. Illetményét
…………………….…. Ft/hó, magasabb vezetői pótlékát …………….. Ft/hó, összesen:
……….…. Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős:

Farkas Zoltán elnök
Dr. Pacsika György mb. osztályvezető
Czégény Gyula osztályvezető

Határidő:

2011. szeptember 30.

Békéscsaba, 2011. szeptember 13.

Tolnai Péter
a bizottság elnöke

