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Az 1. napirendi ponthoz. 

Előterjesztés  
 
Napirend:   Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázathoz 3  

tagú eseti bizottság létrehozása.   
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   15/2011. (I. 25.) számú határozat  
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található.  
 
I. A téma ismertetése:  
 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2010. (I. 25.) számú 
Képviselő-testületi Határozatával döntött arról, hogy a Gondozási Központ magasabb vezetői 
feladatainak ellátására pályázatot ír ki.  
 
• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 

20/A. és 20/B. §-ai szerint a magasabb vezetői beosztásra pályázatot kell kiírni. A 
pályázatot a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki; 

• A Kjt.-nek a szociális ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározza a pályázati eljárás 
lefolytatásával összefüggő feladatokat, mint közzététel, véleményezésre összehívandó 
eseti bizottság felállítása, stb.; 

 

A Kjt., valamint a Kormányrendelet alapján a Gondozási Központba a fenntartó 
(önkormányzat) önálló vezető munkakörbe (de a jelenleg hatályos Kjt. szerint mögöttes 
munkakört feltételező munkakörbe és ahhoz kapcsolódó magasabb vezetői megbízással), 
határozatlan (adott feladat ellátására lehet határozott idő is) időre nevezi ki azt, aki a 
pályázati kiíráson részt vett és a pályázati kiírásnak megfelelt. Jelenleg a pályázati kiírásban 
határozott időre van meghirdetve, de a Képviselő-Testület dönthet a pályázat elbírálása 
kapcsán úgy, hogy határozatlan időre nevezi ki a nyertes pályázót.  
 
A pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint a pályázati határidő lejártát követő 
huszonegy napon belül a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott legalább három tagú, a 
betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. 
A Kormányrendelet 1/A. § (10) bekezdése alapján az eseti bizottság tagjai között kell lennie a 
pályázat előkészítőjének (jegyző), vagy képviselőjének (polgármester), továbbá magasabb 
vezetői beosztás esetén a szakmai érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület 
képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának. 
 
A fentiek alapján szakértőként megkerestem a Szociális Intézmények Országos 
Szövetségének Elnökét, Turcsik Lászlót Urat, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-
Gondozó Otthon intézményvezetője, nagy tapasztalatokkal bíró szakember. Előzetes 
tájékozódásom alapján jelölése esetén elfogadja az eseti bizottságban való közreműködést.  
 
Az eseti bizottság tagja még a pályázat előkészítője (jegyző), vagy a képviselője 
(polgármester).  
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Ezen kívül még egy főt kell biztosítani a bizottságban, aki lehet a gondozási központ 
szakértelemmel bíró dolgozója, vagy szakértelemmel rendelkező személy. Harmadik 
személynek a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét 
Kovácsné Nagy Tímeát javaslom. Előzetes tájékozódásom alapján jelölése esetén elfogadja 
az eseti bizottságban való közreműködést. 
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. Kjt. 20/A. – 20/B. §-ai,  
2. A Korm. rendelet 1/A. § (3) és (10) bekezdései,  

 
 
III. A döntés anyagi kihatása:  
 
Jelen eseti bizottság létrehozásának anyagi kihatása a felkért bizottsági tagok utazási 
költségtérítései.  
 
IV. Határozat-tervezet:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 
…/2011. (……) számú 

Határozata 
 
A Képviselő-Testület  
 

1. A Gondozási Központ magasabb vezetői állására vonatkozó pályázatok 
véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § (6) bekezdése, valamint az e törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendelet 1/A. § (10) bekezdése alapján eseti bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 

 
- Turcsik László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon 

intézményvezetője, a Szociális Intézmények Országos Szövetségének Elnöke, 
- Juhász Péter, Monostorpályi Község Jegyzője, 
- Kovácsné Nagy Tímea a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat vezetője.   
  
 (Juhász Péter jegyző akadályoztatása esetén helyette Szabó József polgármester a  

bizottság tagja)  
Az eseti bizottság és tagjainak megbízatása a nyertes pályázó kinevezésével 
egyidejűleg megszűnik.  

 
2. Az eseti bizottság véleményének kialakítására, a pályázók meghallgatására a pályázati 

határidő lejártát követő maximum huszonegy nap áll rendelkezésre, de a meghallgatást 
úgy tervezze a bizottság, hogy lehetőleg a Képviselő-Testület 2011. március 11.-én 
dönteni tudjon.  
 

3. A felkért bizottsági tagok utazási költségtérítését a 2011. évi költségvetésében 
biztosítja.  
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4. Felkéri a polgármestert az eseti bizottság delegált tagjainak értesítésére.   
 

Felelős: a polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
 

Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(A határozat-tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2011. február 28.  
 
 

Tisztelettel:  
 
 

Szabó József  
polgármester  

 
 
 
 


