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  Tárgy:                    
                               

    Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetői álláshelyére 
vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása 

                               
                               

  Előterjesztő:                    
                               

    Bodorkós Ferenc polgármester 
                               
                               

  Összeállította:                    
                               

    Dr. Görög István jegyző  
                               
                               

  Melléklet:                    
                               

    Pályázati felívás 
                               
                               
                               
  A tárgyalás módja:               
                               

    Az előterjesztést – figyelemmel Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
46. § (1) és (2) bekezdéseire – nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                               
                               

  A szavazás módja:               
                               

    nyílt szavazás, az intézményvezetői pályázat kiírásához – 
figyelemmel az Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a 
Képviselő-testület minősített többségű (az önkormányzati 
képviselők több mint felének) igen szavazata szükséges. 

                               
                               
                               

  Gencsapáti, 2016. március 17.                
                               
                               
                (: Dr. Görög István s.k. :)     
                  jegyző       
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, valamint 
42. § 2. pontja alapján a szociális intézmény magasabb vezetője megbízásának joga a Képviselő-
testületet illeti meg. 
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 52/2011. (IV.20.) számú testületi 
határozatában bízta meg Palatin Vivient a Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetői feladatainak 
ellátásával, határozott, 5 éves időtartamra. 
Az intézményvezetői megbízás 2016. április 30-án jár le, ezért a magasabb vezetői beosztásra 
pályázat kiírása szükséges, az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján.  

 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) 
bekezdése alapján a magasabb vezető és a 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. § (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 Kjt. 20/A. § (4) bekezdése alapján 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 – amennyiben az önkormányzat a fenntartó – 
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. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 1/A. § (4) bekezdése alapján 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 Korm. rendelet 1/A. § (7) bekezdése alapján a pályázathoz csatolni kell 

a) a pályázó szakmai életrajzát, 

b)–c) 

d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
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A Kjt. 23. §-a alapján magasabb vezető csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező lehet, és a 
vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szólhat. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 6. § (5) bekezdése 
alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben az intézményvezetőként 
foglalkoztatott személynek e rendelet 3. számú melléklete szerinti - szociális munkás, 
szociálpedagógus, szociálpolitikus-közgazdász, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, 
szociális menedzser, - szakképesítések egyikének kell megfelelni.  
 
A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése és 3/A. §-a alapján a magasabb vezető beosztásra történő 
megbízás feltétele: 

o legalább öt éves a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a 
közoktatás területén szerzett felsőfokú, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

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

 
A pályázathoz csatolandó dokumentumokra a Kjt. 20/A. § (3) bekezdés d) pontjában és 20/A. § 5) 
bekezdésében, valamint a Vhr. 1/A. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók.  
 
A magasabb vezetői beosztás ellátásának feltétele a fentieken túl: az intézményben betöltött 
munkakörbe történő határozatlan idejű kinevezés, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú 
végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre 
szóló kinevezés. 

 
Az SzCsM. rendelet 6. § (7) bekezdése, valamint az NM rendelet 3. § (3) bekezdése alapján 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. 
 
 
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 
a) hatvan napon belül, vagy 
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, 
c) dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a 

pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg. 
 

A Korm. rendelet 1/A. § (9) - (13) bekezdései alapján a pályázatokat a pályázat előkészítője által 
esetenként összehívott bizottság véleményezi. 
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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.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést szíveskedjék megvitatni, és a csatolt 
határozattervezetet elfogadni! 
 
 

       

 

                           
                           

 HATÁROZATTERVEZET   
                           
1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. §-a alapján pályázatot ír ki a Gencsapáti 
Idősek Klubja (9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225.) 
intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására, 
a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint. 

  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon 
pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi 
igazgatási feladatokat ellátó szerv (Nemzeti Közigazgatási 
Intézet) internetes oldalán, Gencsapáti Község honlapján, 
valamint a Hírmondó márciusi számában történő 
közzétételéről. 

  

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázatok elbírálását végző eseti bizottság tagjaira a 
testület 2016. március 31-ei ülésén tegyen javaslatot, és a 
beérkezett pályázatokat az eseti bizottság véleményével 
együtt terjessze a Képviselő-testület elé.  

  

                           
    Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester   
     Dr. Görög István jegyző   
    Határidő: azonnal,  

2016. 03.31., illetve 2016. 04. 30. (3. 
pont) 

  

                           
                            

 
 

 

 
 
30. 17. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Berente község honlapja www.berente.hu 
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Gencsapáti Község Önkormányzata 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 
pályázatot hirdet 

 
Gencsapáti Idősek Klubja 

(9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225.) 
 

intézményvezetői (magasabb vezetői) 
beosztás ellátására 

 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 

 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
 

Foglalkoztatás jellege: 
 

 Teljes munkaidő 
 
 

A vezetői megbízás időtartama: 
 

 A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
 
 

A munkavégzés helye: 
 

 Vas megye, 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225. 
 
 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 

 Az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása keretében felelős az alapító okirat 
szerinti alaptevékenységek megszervezéséért, és folyamatos biztosításáért, összehangolja és 
ellenőrzi az intézmény szakmai feladatellátását. 
Felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság 
követelményeinek érvényesítéséért.  
Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges 
dokumentumokat, gondoskodik az alapdokumentumokban szereplő előírások betartásáról, 
beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé, gondoskodik az ellátottak 
érdekvédelméről.  

 
 

Illetmény és juttatások: 
 

 Az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.    

 
 

Pályázati feltételek: 
 

 o felsőfokú képesítés: az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében meghatározott 
szakirányú végzettség;   

 

 o a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő, 
legalább 5 éves szakmai gyakorlat; 

 

 o szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 
éven belül vállalja a szociális szakvizsga megszerzését, vagy az 1/2000. (I.7.) SzCsM 
rendelet 6. § (8) bekezdésében meghatározott mentesség igazolása; 
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 o iskolai/szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai; 
 

 o magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz; 

 

 o cselekvőképesség; 
 

 o büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti 
büntetőeljárás hatálya alatt, és nem állnak fenn vele szemben a (2d) és (2e) 
bekezdésben foglalt kizáró okok;  

 

 o vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 

 o vezetői gyakorlat; 
 

 o szociális szakvizsga megléte. 
 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

 o a pályázó szakmai önéletrajza; 
 

 o az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, szakképzettség meglétét 
igazoló okmány, okmányok másolata, szociális szakvizsga másolata, vagy nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letételét két éven belül vállalja; 

 

 o a legalább öt év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakképesítést igénylő szociális 
ellátás területén munkakörben megszerzett szakmai gyakorlat meglétének igazolása; 

 

 o az intézményvezetésre vonatkozó, a szakmai helyzetelemzésre épülő, a fejlesztési 
elképzeléseket is tartalmazó program; 

 

 o három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
 

 o a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát 
az eljárásban résztvevők megismerhetik; 

 

 o a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja; 
 

 o a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó 
gondnokság alatt; 

 

 o amennyiben kéri, hogy a Képviselő-testület a pályázatot zárt ülésen tárgyalja, a zárt ülés 
tartására vonatkozó nyilatkozatot. 

 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 

 2016. május 1. 
 
 

A pályázat benyújtásának határideje:  
 

 2016. április … 
 
 

A pályázat benyújtásának módja: 
 

 Postai úton, a pályázatnak Gencsapáti Község Önkormányzata címére történő megküldésével 
(9721 Gencsapáti, hunyadi út 229.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő számot: …./2016., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. 
Személyesen: Bodorkós Ferenc polgármester, Vas megye, 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.   
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A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja: 
 

 A pályázatot a Képviselő-testület által létrehozott eseti bizottság véleményezi. A kinevezésről 
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a kinevezési jogkör gyakorlója 
dönt a benyújtási határidőt követő legközelebbi testületi ülésén. A Képviselő-testület 
döntéséről minden pályázó írásban értesítést kap.  
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – 
eredménytelennek nyilvánítsa. 

 
 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 

 2016. április 30. 
 
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 

 o Gencsapáti Község honlapja – www.gencsapati.hu – 2016. március 22. 
 

   o Hírmondó – 2016. márciusi szám 
 
 

A KÖZIGÁLLÁS publikálásának időpontja: 
 

 2016. március … 

 

http://www.gencsapati.hu/

