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J A V A S L A T

Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló pályázat
kiírására

Tisztelt Közgyűlés!

A Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  (Dunaújváros,  Bólyai  u.  2.)  gyermekjóléti  alapellátást
nyújtó  intézmény  igazgatója,  Dobráné  Szabó  Márta  kérte  közalkalmazotti  jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetését 2017. július 31. napjával, mivel a 40 éves jogosultsági idővel
az öregségi teljes nyugdíjat kívánja igénybe venni, ezért az igazgatói feladat ellátására pályázatot
kell kiírni.

Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése,
valamint  42.  §  2.  pontja értelmében  az  intézmény  magasabb  vezetője  megbízásának  joga  a
közgyűlést illeti meg.

A  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvénynek  a  szociális,  valamint  a
gyermekjóléti  és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról  257/2000.  (XII.  26.) Korm.
rendelet  3.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  intézmény
intézményvezetője magasabb vezetőnek minősül.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1)
bekezdése értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § (1)
és  (3)-(8)  bekezdései  alkalmazásával  pályázatot  kell  kiírni.  A pályázatot  a  megbízási  jogkör
gyakorlója írja ki.

A Kjt. 20/A. § (1) bekezdése szerint közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak
olyan közalkalmazottat  lehet  kinevezni,  aki  a pályázaton részt  vett  és a pályázati  feltételeknek
megfelelt. 

A Kjt. 20/A. § (3) bekezdése szerint a pályázati felhívásban meg kell jelölni:
a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.

A  257/2000.  (XII.  26.)  Korm.  rendelet  1/A.  §  (4)  bekezdése  kimondja,  hogy  a  pályázati
felhívásnak – a Kjt. 20/A. §-ának (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően – tartalmaznia kell:
a) a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat,
b)  a  jogviszony  időtartamát,  határozott  idejű  jogviszony  esetén  a  jogviszony  kezdő  napját  és
megszűnésének időpontját,
c) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire
vonatkozó szabályokat.

A Kjt. 20/B. § (2)-(3) bekezdése szerint a pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető
beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A pályázatban meg kell
jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is.

A Kjt. 20/A. § (5) bekezdése szerint a pályázathoz csatolni kell 
a) a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
b) arról  szóló  nyilatkozatát,  hogy  a  pályázati  anyagában  foglalt  személyes  adatainak  a

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
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c) a  külön  jogszabályban  vagy  a  pályázatban  előírt  további  követelmények  igazolására
vonatkozó okiratokat.

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (7) bekezdése értelmében  a pályázathoz csatolni
kell

a) a pályázó szakmai életrajzát,
b) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
c) a személyes gondoskodást  nyújtó gyermekjóléti,  gyermekvédelmi intézmények,  valamint

személyek  szakmai  feladatairól  és  működésük  feltételeiről  szóló  15/1998.  (IV.  30.)  NM
rendelet  alkalmazási  körébe  tartozó  munkakör,  vezetői,  magasabb  vezetői  megbízás
esetén  a  pályázó  nyilatkozatát,  amely  szerint  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.  évi  XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 

A Kjt. 23. § (1) és (3) bekezdése szerint a magasabb vezetői feladat ellátása magasabb vezető
beosztásra  történő  megbízással  történik.  A  magasabb  vezetői  megbízás  feltétele,  hogy  a
közalkalmazott  –  a  kinevezés  szerinti  munkaköre  mellett  –  látja  el  a  magasabb  vezetői
beosztásból eredő feladatait. A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. Magasabb
vezető  csak  felsőfokú  iskolai  végzettséggel  rendelkező  közalkalmazott  lehet.  A vezetői
megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szólhat.

A  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények,  valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3.
§ (5) bekezdése szerint az egyes munkakörökben foglalkoztatott személyek képesítési előírásait
a 2. melléklet tartalmazza. Az intézményvezetőként foglalkoztatott személynek e rendelet szerint:

1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy
2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),

b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ),
f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),
g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ)
végzettséggel rendelkező:
orvos, pszichológus, pedagógus, intézetvezető, szakoktató, védőnő vagy felsőfokú 

szociális alapvégzettség (általános szociális munkás, szociális munkás, szociális szervező, 
szociálpolitikus, szociálpedagógus)

szakképesítések egyikének kell megfelelni. 

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése és 3/A. §-a alapján a magasabb vezető
beosztásra történő megbízás feltétele:
- legalább öt  éves a  gyermekvédelem,  a szociális  ellátás,  az  egészségügyi  ellátás,  illetve a

közoktatás területén szerzett felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

- a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást
megelőzően nyilatkozik.

A  15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint a vezetői megbízással rendelkező
személy a megbízást követő két éven belül köteles – a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.) SZCSM. rendelet 5. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel – szociális szakvizsgát tenni.
Fentiek figyelembe vételével készült el a pályázati felhívás tervezete, mely a határozat mellékletét
képezi.
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A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése értelmében a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni.
Emellett  a  pályázati  felhívást  és  a  kinevezés  feltételeit  (a  továbbiakban:  álláshirdetés)  ha  a
fenntartó  önkormányzat,  a  székhelyén  a  helyben  szokásos  módon  köteles  közzétenni.
Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételt is előírhat. Meg kell
jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való közzétételének időpontját. A
pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való
elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál – a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén
harminc  napnál  – rövidebb nem lehet.  Álláshirdetés esetén e határidőket  a helyben szokásos
közzétételtől kell számítani.

Ugyanezen jogszabály 20/A. § (6) bekezdése alapján, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában
magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő
huszonegy  napon  belül  a  kinevezési,  megbízási  jogkör  gyakorlója  által  létrehozott  legalább
háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság
hallgatja  meg,  melynek  nem  lehet  tagja  –  a  helyi  önkormányzati  képviselő-testület  tagja
kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója
a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő

a) hatvan napon belül, vagy
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,

dönt  a  közalkalmazotti  jogviszony  létesítéséről,  illetve  a  vezetői  megbízásról.  Egyebekben  a
pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(13) bekezdései alapján a pályázatokat a pályázat
előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi.
A bizottság tagja között kell lennie
a) a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének,
b) magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület
képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.
A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A bizottságnak a
meghallgatásról jegyzőkönyvet kell  vezetnie, amelynek tartalmaznia kell  a bizottság tagjainak a
pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét.
A pályázati  feltételeknek  megfelelő  pályázatokat  a  bizottsági  véleménnyel  együtt  a  pályázatok
elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni. 

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján a pályázati
eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat intézményvezető esetén a fenntartó önkormányzat
jegyzője látja el (a továbbiakban: a pályázat előkészítője).

Javaslom,  hogy  a  Közgyűlés  –  a  törvényben  meghatározottak  szerint  –  a  pályázatokat
véleményező  eseti  bizottságba  a  Magyar  Bölcsődék  Egyesülete  által  delegált  személyt,
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Jegyzőjét,  mint  pályázati  előkészítőt,  valamint  a  szociális,
egészségügyi és lakásügyi bizottság javaslatára Lőrinczi Konrád elnök urat delegálja.

A pályázati kiírást a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

A szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi  bizottság  a  2017. január  10-i ülésén tárgyalta az
előterjesztést és a bizottság elnökét, Lőrinczi Konrádot javasolta a pályázatokat véleményező eseti
bizottság feladatainak ellátásával megbízni. A jelölést a bizottság egyhangúlag támogatta.
Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 8:0:0 arányban elfogadta.
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2017. január 11-i ülésén tárgyalta az előterjesztést, a
bizottság 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:
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HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
..../2017. (I. 19.) határozata

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírásáról

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot  ír  ki  a  Bölcsődék  Igazgatósága
Dunaújváros  (2400  Dunaújváros,  Bólyai  u.  2.)  vezetésére,  magasabb  vezetői  beosztás
betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak
jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvénynek  a  szociális,  valamint  a  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi  ágazatban  történő  végrehajtásáról  257/2000.  (XII.  26.)  Korm.  rendelet,
valamint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet alapján a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a kormányzati személyügyi
igazgatási  feladatokat  ellátó  szerv  (Belügyminisztérium)  internetes  oldalán,  valamint
Dunaújváros Megyei Jogú Város honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője

Határidő: 2017. február 3.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtott pályázatok véleményezésére három
tagú eseti bizottságot hoz létre. Az eseti bizottság feladatainak ellátásával: 

a Magyar Bölcsődék Egyesülete által delegált személyt, 
dr. Sürü Renáta jegyzőt,
Lőrinczi Konrádot, a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnökét

bízza meg, egyben felkéri a bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezzék és
véleményüket írásban 2017. március 27. napjáig juttassák el Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteréhez. A bizottság írásbeli véleményének polgármesterhez történő leadását 
követően a bizottság külön intézkedés nélkül megszűnik. 

4.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az eseti bizottság,
valamint  a  szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi  bizottság  véleményének  kikérése  mellett  a
beérkezett pályázatokat terjessze a Közgyűlés elé.

Felelős:          - a határozat végrehajtásáért: 
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

Határidő: 2017. április havi rendes közgyűlés időpontja

Dunaújváros, 2017. január 19.

Cserna Gábor
polgármester
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