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JAVASLAT

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetésére, magasabb vezetői álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  igazgatójának  a  vezetői  megbízása  2018.
szeptember 30. napjával lejár.

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.)  41.  §  (6)-(7)  bekezdése  értelmében  a  képviselő-testület  a  feladatkörébe  tartozó
közszolgáltatások  ellátására  –  jogszabályban  meghatározottak  szerint  –  költségvetési
szervet  alapíthat.  A helyi  önkormányzat  képviselő-testülete – amennyiben törvény kivételt
nem tesz – kinevezi az intézmény vezetőjét. Ennek megfelelően az intézmény vezetésére
magasabb vezető beosztás ellátására irányuló pályázatot a közgyűlésnek kell kiírnia.

A  magasabb  vezetőre  vonatkozó  képesítési  előírásokra,  valamint  a  pályázati  felhívás
tartalmára, közzétételére és annak elbírálására jelenleg irányadó jogszabályok az alábbiak:
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.),
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a

helyi  önkormányzatok  által  fenntartott  szolgáltató  feladatokat  ellátó  egyes
költségvetési intézményeknél szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet,

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm.
rendelet.

A magasabb  vezetői  megbízásra  vonatkozó  feltételeket a  Kjt.  23.  §-a  tartalmazza,  mely
szerint magasabb vezetői feladat ellátása magasabb vezetői beosztásra történő megbízással
történik. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott – kinevezés szerinti
munkaköre mellett – lássa el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. Magasabb
vezető megbízása legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szólhat. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
11.  §  (3)  bekezdés  b)  pontja  értelmében  a  GESZ  igazgatójára  a  rendelet  gazdasági
vezetővel szemben támasztott követelményeit kell alkalmazni. 

Fentiek alapján intézmény vezetésével az bízható meg, aki  rendelkezik  felsőoktatásban
szerzett végzettséggel, és e mellett:

a) okleveles  könyvvizsgálói  vagy  államháztartási  mérlegképes  könyvelői
szakképesítéssel, vagy

b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január
1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
150.  §  (1)  és  (2)  bekezdése  szerinti  feladatok  ellátásában  költségvetési  szervnél
szerzett  legalább  öt  éves  igazolt  szakmai  gyakorlattal,  valamint  mérlegképes
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könyvelői  szakképesítéssel  vagy  a  felsőoktatásban  szerzett  gazdasági
szakképzettséggel

rendelkezik.

A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a pályázati felhívást a kormányzati  személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán,
valamint a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az intézmény vezetésére kiírt pályázat
esetén a pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívásnak a közigállás honlapon
való elsődleges közzétételétől számított harminc napnál rövidebb nem lehet.

A pályázati felhívást fentieknek megfelelően a határozat melléklete tartalmazza.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Kjt. 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 első ülésén dönt a közalkalmazotti jogviszony
létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a
munkáltató határozza meg.

A 77/1993.  (V.  12.)  Korm.  rendelet  nem tartalmaz rendelkezést  a  pályázatok  elbírálását
végző  eseti  bizottság  összetételére,  ezért  javaslom,  hogy  a  közgyűlés  a  pályázatokat
véleményező szakértő bizottság tagjainak:
- ………………………………-t,
- ………………………………-t, és
- ……………………………....-t 
bízza meg.

2013-ban az eseti bizottság tagja a gazdasági és stratégiai alpolgármester úr, a koordinációs
és városfejlesztési alpolgármester úr és a gazdasági igazgató asszony volt. 

Az  előterjesztést  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  a  2018.  04.  12-i  ülésén
megtárgyalta, egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak ítélte.

Fentieknek megfelelően az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének
…  /2018. (IV. 19.)     határozata

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetésére, magasabb vezetői álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki a Dunaújvárosi Gazdasági
Ellátó  Szervezet (2400 Dunaújváros, Dózsa  György  út  35/A.) vezetésére, igazgatói
beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben,
valamint az államháztartásról  szóló törvény végrehajtásáról  szóló 368/2011 (XII.  31.)
Korm.  rendeletben meghatározottak alapján a határozat mellékletét képező pályázati
felhívás szerint. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
Belügyminisztérium  internetes oldalán és Dunaújváros Megyei Jogú Város honlapján
gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
   a polgármester
 - a végrehajtásban való közreműködésért:
   a személyügyi és működtetési osztály vezetője

Határidő:   2018. május 4.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtott pályázatok véleményezésére
három tagú szakértő bizottságot  hoz létre,  egyben felkéri  a  bizottság tagjait,  hogy a
beérkezett pályázatokat véleményezzék, és azt írásban juttassák el Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Polgármesteréhez.  A  bizottság  írásbeli  véleményének  polgármesterhez
történő leadását követően a bizottság külön intézkedés nélkül megszűnik. A bizottság
feladatainak ellátásával a közgyűlés
- …………………………………..-t,
- …………………………………..-t, és
- …………………………………..-t
bízza meg.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
   a polgármester
 - a végrehajtásában való közreműködésért:
   a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő:   2018. június 29.

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a polgármestert,  hogy a szakértő
bizottság,  valamint  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  véleményének  kikérése
mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a közgyűlés elé.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
   a polgármester
 - a végrehajtásában való közreműködésért:
 - a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő:    2018. szeptember 20.

Dunaújváros, 2018. április 19.

Cserna Gábor s.k.
polgármester
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