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Az 1. napirendi ponthoz 

Előterjesztés  
 
Napirend:   A Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Határozat-tervezet:  az előterjesztés végén található 
 

I. A téma ismertetése:  
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt (továbbiakban: Kjt.) módosította a 
2010. évi CLXXV. törvény. Ezen törvény 7. § (3) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat 
pályázatot írjon ki a magasabb vezetői álláshely betöltésére.  
 
A Gondozási Központ vezetőjével több alkalommal nem értettünk egyet, a kérésemet adott feladatok 
kapcsán nem megfelelően, és nem határidőben adta le. Több olyan nézeteltérés is mutatkozott, ami az 
önkormányzat érdekeit figyelembe arra késztetett, hogy a testület elé terjesszem a gondozási központ 
intézményvezetői állásának pályázatát.  
 
I.1. A pályázati kiírás lehetőségét a 2010. évi CLXXV. törvény 7. §-a az alábbiakat határozza meg:  

„7. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg 
a) a határozatlan idejű magasabb vezetői, vezetői megbízás e törvény erejénél fogva 2011. január 1-jétől kezdődő öt 

évre szóló határozott idejű magasabb vezetői, vezetői megbízássá alakul át, 
b) a határozatlan idejű magasabb vezetői, vezetői kinevezés e törvény erejénél fogva 2011. január 1-jétől kezdődő öt 

évre szóló magasabb vezetői, illetve vezetői megbízássá alakul át, egyidejűleg a közalkalmazottat határozatlan időre, a 
2008. december 31-én hatályos kinevezése szerinti nem vezetői (a továbbiakban: szakmai) munkakörébe, vagy ennek 
hiányában, a legmagasabb iskolai végzettségének megfelelő szakmai munkakörbe kell kinevezni, 

c) a határozott idejű magasabb vezetői, vezetői kinevezés e törvény erejénél fogva a határozott idő lejártáig tartó 
magasabb vezetői, illetve vezetői megbízássá alakul át, ezzel egyidejűleg a közalkalmazottat a határozott időből hátralévő 
időre a 2008. december 31-én hatályos kinevezése szerinti szakmai munkakörébe, vagy ennek hiányában, a legmagasabb 
iskolai végzettségének megfelelő szakmai munkakörbe kell kinevezni. 

(2) Ha a határozott időre megbízott magasabb vezetőnek, illetve vezetőnek a megbízásából - e törvény 
hatálybalépésének napján - öt évnél hosszabb idő van hátra, e vezetői megbízás tekintetében a Kjt. 23. § (3) bekezdésében 
foglalt korlátozást nem kell alkalmazni. 

(3) Amennyiben a fenntartó döntése alapján 2011. január 1-je és 2011. február 28-a között a magasabb vezetői, vezetői 
álláshelyre pályázat kiírására kerül sor, az (1) bekezdés szerint létrejött magasabb vezetői, vezetői megbízás a pályázat 
alapján megbízott magasabb vezető, vezető megbízásával egyidejűleg megszűnik, és ezzel egyidejűleg 

a) a közalkalmazottat a kinevezése szerinti szakmai munkakörében kell tovább foglalkoztatni, vagy 
b) a pályázat megnyerése esetén a közalkalmazott számára a 23. § alapján új vezetői megbízást kell adni. 
(4) Az (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti vezető, illetve magasabb vezető beosztású közalkalmazott havi illetményének, 

illetménypótlékainak összege - a 2011. január 1-jével átalakult vezetői megbízás fennállásáig - nem lehet kevesebb az e 
törvény hatálybalépését megelőző hónap tekintetében őt megillető havi illetmény, illetménypótlék összegénél.” 

I.2. Egy vezető lásson el több alaptevékenység részterületét ����A személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM 
rendelet 19/A. § (1) – (2) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:  

„19/A. § (1) Ha több alapszolgáltatás kerül egy szociális szolgáltató, illetve intézmény keretében megszervezésre, a 
szolgáltató, illetve intézmény vezetői feladatait - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - bármelyik működtetett 
szolgáltatás vezetőjére meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy betöltheti. 

(2) Ha az alapszolgáltatás bentlakásos intézmény keretében kerül megszervezésre, az intézmény vezetését a bentlakásos 
intézmény vezetőjére meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy láthatja el.” 
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Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet (Rendelet) 3. számú melléklete 2011. január 1-jétől módosult, amely 
tartalmazza többek között az intézményvezetői álláshely betöltéséhez szükséges végzettségeket is.  
 
A Rendelet 19/A.§ (2) bekezdése szerint, ha az alapszolgáltatás bentlakásos intézmény keretében kerül 
megszervezésre, az intézmény vezetését a bentlakásos intézmény vezetőjére meghatározott képesítési 
előírásoknak megfelelő személy láthatja el.  
 
I.3. A Rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontja értelmében az alábbi végzettségek a megfelelőek: 
szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, diakónus, 
mentálhigiénikus, igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, 
egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles pásztorális 
tanácsadó és szervezetfejlesztés.  
 
A fenti végzettségeket nem szükséges a kiírásban taxatíve felsorolni, azokból ki lehet választani azt, 
amelyiket a legmegfelelőbbnek ítélik. Én három végzettséget választottam ki, utánakérdeztünk, ezeket 
javasolták a legjobbnak.  
 
A Kjt. 23. § (1) bekezdése szerint a magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása önálló munkakörre 
szóló kinevezéssel (a továbbiakban: kinevezett vezető), illetőleg magasabb vezető, illetve vezető 
beosztásra szóló megbízással (a továbbiakban: megbízott vezető) történik. A magasabb vezető, illetve 
vezető megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott - a kinevezés szerinti munkaköre mellett - látja el a 
magasabb vezetői, illetve vezetői beosztásból eredő feladatait.  
 
A Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § (1) bekezdése értelmében a (2)-(3) bekezdésben 
foglaltak kivételével a magasabb vezető, vezető beosztás ellátása megbízás alapján történik. A (2) 
bekezdés b) pontja alapján szociális intézményben a fenntartó önálló vezető munkakörbe nevezi ki 
integrált intézmény esetén: a legalább három alapellátást nyújtó vagy bentlakást is nyújtó intézményben 
az intézményvezetőt. 
 
A megjelölt jogszabályhelyekből az következik, hogy főszabály szerint szükséges egy alap jogviszony, 
amelyhez társul a vezetői megbízás. A (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott kivételt a konkrét 
esetben azonban alkalmazni kell, tehát arra a Kjt. 23.§ (1) bekezdésének első fordulata az irányadó, mely 
alapján a magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása önálló munkakörre szóló kinevezéssel 
történhet. A Rendelet 2. számú melléklete alapján az intézményvezetői munkakör egy önálló munkakör.  
 
I.4. A pályázat tartalmával kapcsolatos szabályokat, valamint az eljárási szabályokat a 257/2000. 
(XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-a tartalmazza, amely úgymond kiegészíti a Kjt. 20/A. § (3) 
bekezdését:  
 

„1/A. § (1) A Kjt. 20/A. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően nem kötelező pályázat kiírása 
a) azon munkakör esetében, amely a Kjt. 61. § (1) bekezdése szerinti „A”-„E” fizetési osztályba történő besorolással 

tölthető be, 
b) a 2. számú melléklet I.1. pontja szerinti asszisztens munkakör, II.1. pontjában foglalt szakgondozó, valamint III.A. 

pontja szerinti élelmezésvezető munkakör esetében. 
(2) 
(3) A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat 
a) intézményvezető esetén a fenntartó 
aa) önkormányzat jegyzője, főjegyzője, illetve 
ab) minisztérium, 
b) minisztériumi fenntartású intézményben a gazdasági vezető, valamint a belső ellenőrzési egység vezetője tekintetében 

a munkáltatói jogkör gyakorlója a minisztérium egyetértésével, 
c) az a)-b) pontban foglaltakon kívüli egyéb beosztás esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója 
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(a továbbiakban együtt: a pályázat előkészítője) látja el. 
(4) A pályázati felhívásnak - a Törvény 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. 
(5) 
(6) A magasabb vezetői álláshelyre meghirdetett pályázati felhívást a Törvény 20/A. §-ának (4) bekezdésében 

foglaltakon túl a szociál- és családpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium hivatalos lapjában, továbbá a gyermekvédelmi területen történő pályázati felhívást az 
oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni. 

(7) A pályázathoz csatolni kell 
a) a pályázó szakmai életrajzát, 
b) a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt, 
c) intézményvezetői álláshely esetén az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléssel, 
d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
e) 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. 

(8) A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges 
tájékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intézményt megismerhessék. 

(9) A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi. 
(10) A bizottság tagjai között kell lennie 
a) a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének, 
b) 
c) magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a 

szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának. 
(11) 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. 

(12) A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok elbírálására jogosult 
személy vagy szerv elé kell terjeszteni. 

(13) A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről 
valamennyi pályázót írásban értesíteni kell. 

(14)-(15)”  
 
A Kjt. 20/A. § (3) – (4) bekezdése az alábbi:  
 

„(3) 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. 
(4) A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (a továbbiakban: 

KSZK) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti 
jogviszony keretében pályázat nélkül betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés) 

a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén, 
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén is, továbbá 
c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen 

a helyben szokásos módon köteles közzétenni. Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy egyéb módon való 
közzétételt is előírhat. Ebben az esetben, továbbá az a)-c) pontban foglalt esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívás 
KSZK honlapján való közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a KSZK 
honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál - a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc 
napnál - rövidebb nem lehet. Álláshirdetés esetén e határidőket az a) pont alapján történő közzétételtől kell számítani.” 
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I.5. Véleményező bizottság: A pályázatok benyújtását követően még a testületi ülést megelőzően 
szükséges egy 3 tagú véleményező bizottságot véleményét kialakítani, ezzel együtt történhet az 
előterjesztés a Képviselő-Testület felé.  

 
 
 
 

I.6. A pályázati anyagot fel kell tenni a KSZK honlapjára, valamint az érintett minisztérium hivatalos 
lapjában. Emellett megjelenik a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján (innentől kezdve kell számítani 
majd a legalább 30 napos pályázati határidőt), valamint a www.monostorpalyi.hu honlapon is.  
 
 

II. Alkalmazott jogszabályok:  
1. Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény  
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 
3. Kjt.-t módosító 2010. évi CLXXV. törvény  
4. Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 
5. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  

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

(A határozat-tervezet elfogadása minősített többséget (legalább 4 igen szavazat) igényel.). 
 
Monostorpályi, 2011. január 20.  
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  
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HATÁROZAT-TERVEZET  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1.) a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a 

Gondozási Központ (4275 Monostorpályi, Kossuth utca 50.)  
intézményvezetői (önálló, magasabb vezetői munkakör)  

álláshelyének betöltésére.  
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozott idejű 5 év-ig tartó közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) alapján (3 hónapos próbaidővel).  
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő. 
 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 
 
A munkavégzés helye: 
4275 Monostorpályi, Kossuth utca 50. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása.  
 

Az intézmény tevékenységi köre:  
1. házi segítségnyújtás,  
2. étkeztetés, 
3. idősek nappali ellátása,  
4. idősek bentlakásos ellátása.  

 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek:  

1. az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. melléklet 8.2. pontja alapján: szociális menedzser, okleveles 
szociálpolitikus, igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel,  

2. felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális 
ellátás, az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  

3. magyar állampolgárság, büntetlen előélet 
4. A határozott idejű kinevezés három hónapos próbaidő kikötésével történik. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociális szakterületen végzett szakmai gyakorlat. A szakmai 
gyakorlatot a pályázónak igazolnia kell.  

 
Elvárt kompetenciák:  

1. Vonatkozó jogszabályok általános ismerete 
2. Kiváló szintű szervező és kommunikációs készség 
3. Felhasználó szintű Microsoft Office eszközök (Word, Excel)  és az internet ismerete 
4. B kategóriás személygépkocsi vezetői igazolvány 
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A pályázathoz csatolni kell:  

1. a pályázó szakmai önéletrajzát, 
2. a pályázó büntetlen előéletét igazoló 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
3. az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel, 
4. képesítést igazoló okirat másolatát,  
5. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:  

5.1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

5.2. a pályázat elbírálását a Képviselő-Testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalja,  
5.3. a nyertes pályázat esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,   
5.4. a pályázati anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik.   

 
Az álláshely betölthető:     A munkakör legkorábban 2011. március 16. napjától  

 
A pályázat benyújtásának határideje:  2011. február 28.   
 
A pályázat elbírálásának határideje:   2011. március 11.  

 
A pályázat benyújtásának módja és helye:   
A pályázatot postai úton kell benyújtani Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 
részére (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő ………….azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: 
„intézményvezető”.  

 
A pályázat elbírálásának módja és rendje:  
A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi, melynek 
határideje 2011. március 7. napja. A kinevezésről, valamint a magasabb vezetői megbízásról 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete dönt.  

 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete fenntartja magának azt a jogot, hogy a 
pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.  

 
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Szabó József polgármestertől a 06-20-962-
12-30-os telefonszámon.  
 
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes 
oldalán való megjelenés időpontja: 2011. év ………..hó……..nap.  
 


