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A napirendi pont rövid tartalma: 
A  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  vezetésére, magasabb  vezetői álláshely
betöltésére benyújtott pályázatról dönteni szükséges.
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J A V A S L A T

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetőjének megbízására 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 182/2018. (IV. 19.) határozatával pályázatot írt ki a
Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  (GESZ)  intézmény  magasabb  vezetői  munkakör
betöltésére. (lásd: 1. számú melléklet).

A felhívásra határidőben – 2018. június 8. 12 óráig – egy fő, Farkasné Vörös Magdolna Mária
nyújtott  be pályázatot.  Farkasné Vörös Magdolna Mária pályázata az előterjesztés 2.  számú
melléklete.
Az eredeti pályázat és a hozzá benyújtott hiteles okiratok a 3666/2018. számú iratanyagban talál-
hatóak.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (6)
bekezdése alapján a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati ha-
táridő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létre-
hozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező
bizottság hallgatja meg. 

A fenti jogszabályi rendelkezésnek megfelelően, továbbá a 182/2018. (IV. 19.) határozat 3. pontjá-
ban foglaltak alapján az eseti bizottság a 2018. június 21-ei ülésén meghallgatta a megjelent pá-
lyázót és kialakította az alkalmasságára vonatkozó véleményét.
Az eseti bizottság üléséről készült jegyzőkönyv az előterjesztés 3. számú melléklete.

Tisztelt Közgyűlés! 

A pályázati feltételeknek a pályázó pályázata megfelel, mivel:
 magyar állampolgár,
 büntetlen előéletű, nem áll foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 főiskolai  végzettséggel,  és  e  mellett  államháztartási  mérlegképes  könyvelői

szakképesítéssel rendelkezik, és
 vállalta a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget.

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  42.  §  2.  pontjában
foglaltak szerint a képviselő-testületnek át nem ruházható hatáskörében kell  döntenie a vezetői
megbízásról.  Ugyanezen törvény 46.  § (2) bekezdés b) pontja szerint a képviselő testület zárt
ülést tart az érintett kérésére vezetői megbízás adása tárgyalásakor. A pályázó nem kérte a zárt
ülés tartását, hozzájárult a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.

A  magasabb  vezetői  megbízásról  a  Kjt.  23.  §  (3)  bekezdése  rendelkezik.  Magasabb  vezetői
megbízás legfeljebb öt évig terjedő határozott időre adható.
A magasabb vezető illetményét a Kjt. 66-77. §-ai, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.  évi  XXXIII.  törvény  végrehajtásáról  a  helyi  önkormányzatok  által  fenntartott  szolgáltató
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 10/A.
§ (1) bekezdés a) pontja szerint kell megállapítani. 
A Kjt. szerint az illetmény több részből áll, a 2017. évi C. törvény 6. melléklete szerinti garantált
illetményből  (Kjt.  66.  §  (1)  bek.),  a  további  szakképesítés,  szakképzettség  elismerésével
összefüggő illetménynövekedésből (Kjt. 66. § (2)-(3) bekezdés). Ezen felül a magasabb vezetőt
vezetői pótlék is megilleti. 
A vezetői pótlék mértéke a Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja szerint magasabb vezető megbízással
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rendelkező  közalkalmazott  esetén  a  pótlékalap  100-500  %-a.  A  Kjt.  70.  §  (3)  bekezdése
értelmében  a  pótlék  mértékét  a  (2)  bekezdésben  foglalt  keretek  között  végrehajtási  rendelet
állapítja meg.
A vezetői pótlék mértéke a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 10/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint
a pótlékalap 250-500%-áig terjedhet.

Fentiekre tekintettel a magasabb vezetői pótlék %-os mértékét Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlésének kell meghatározni.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelenlegi igazgató vezetői pótléka 250%, ezért az „A”
határozati javaslat is ezt a mértéket tartalmazza.

Tisztelt Közgyűlés!

Az előterjesztés „A” és „B” határozati javaslatot tartalmaz. 

A gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság az előterjesztést a  2018. szeptember  12-i ülésén
megtárgyalta, 7 igen szavazattal az „A” változat elfogadását javasolta.
Az előterjesztést  az  ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a  2018.  szeptember  19-i  ülésén
tárgyalta, a bizottság véleményét a bizottság elnöke szóban terjeszti elő.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

„A” változat

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

..../2018. (IX. 20.) határozata
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetőjének megbízásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet
intézmény magasabb vezetői pályázat nyerteseként Farkasné Vörös Magdolna Máriát jelöli
meg,  akit  2018.  október  1.  napjától  2023.  szeptember  30.  napjáig  terjedő  határozott
időtartamra megbíz az intézmény vezetésével, igazgatói beosztással.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a magasabb vezetőnek járó vezetői pótlék
mértékét 250%-ban határozza meg.

Az  intézményvezető  havi  járandósága  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi
XXXIII.  törvény  66-77.  §-ai,  valamint  a  77/1993.  (V.  12.)  Korm.  rendelet  10/A.  §  (1)
bekezdés  a)  pontja  szerinti  garantált  illetmény,  valamint  a  vezetőt  megillető  további
illetményelemek és pótlékok alapján:

365.400.- Ft
azaz háromszázhatvanötezer-négyszáz forint

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglaltak szerint szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg azzal, hogy a magasabb
vezetői  megbízásra  vonatkozó bérezés és  egyéb  juttatási  rendszer  a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint illeti meg az intézmény vezetőjét. 

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

Határidő:   2018. szeptember 28.
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3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a polgármestert,  hogy a pályázót
értesítse a pályázat eredményéről.

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

Határidő:   2018. szeptember 25.

„B” változat

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

..../2018. (IX. 20.) határozata
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői álláshelyére benyújtott

pályázat elbírálásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet
intézmény magasabb vezetői – igazgató elnevezésű – munkakörére meghirdetett pályázatot
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázati eljárás eredményeként nem kívánja
Farkasné  Vörös  Magdolna  Mária  pályázót  megbízni  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó
Szervezet intézmény vezetésével.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a pályázót értesítse
a pályázata eredményéről.

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

Határidő:   2018. szeptember 25.

Dunaújváros, 2018. szeptember 20. 

  Cserna Gábor
            polgármester 
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