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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 81/2013. ( IV. 25.) határozatával
döntött arról, hogy Hajnal Jánost 2013. május 1. napjától 2018. április 30. napjáig megbízza a
Debreceni Intézményműködtető Központ (4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A., a továbbiakban:
DIM) igazgató (magasabb vezető) beosztásának ellátásával.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. §
(3) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb öt évre adható.
Hajnal János magasabb vezetői megbízásának lejárta szükségessé teszi, hogy – a Kjt. 20/B. §
(1) bekezdésének megfelelően – a Közgyűlés pályázatot írjon ki a DIM igazgató (magasabb
vezető) beosztásának ellátására.
A pályázati eljárást a Kjt. 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései szabályozzák.
A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése alapján a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (a továbbiakban: https://kozigallas.gov.hu), továbbá
a helyben szokásos módon, a www.debrecen.hu internetes portálon, vagy Debrecen Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján (Új Városháza épülete) közzé kell tenni.
A pályázat benyújtási határideje a pályázati felhívásnak a http://kozigallas.gov.hu oldalon való
elsődleges közzétételtől számított 30 napnál rövidebb nem lehet.
A pályázati felhívás megjelenésének várható időpontja 2018. március 1. napja lesz.
A Kjt. 20/A. § (3) bekezdése és a 20/B. § (2) bekezdése alapján a pályázati felhívásban meg
kell jelölni:
- a munkáltató, a betöltendő munkakör és a magasabb vezetői beosztás megnevezését,
- a munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
- a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
- a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat,
- a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét továbbá, hogy
- a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
A Kjt. 23. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a
közalkalmazott - a kinevezés szerinti munkaköre mellett - látja el a magasabb vezetői
beosztásból eredő feladatait. Magasabb vezető csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező
közalkalmazott lehet.
A Kjt. 20/A. § (5) bekezdésének rendelkezése szerint a pályázónak, a pályázathoz csatolnia
kell:
- a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját (a továbbiakban: vezetési
program) és
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
Figyelemmel arra, hogy a DIM gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervként
jelentős gazdálkodási feladatot lát el, továbbá széleskörű ingatlanműködtetési, üzemeltetési és

egyéb szolgáltató tevékenységet is végez indokolt, hogy a vezetési program elkészítésének főbb
szempontjait - amelyet jogszabály nem határoz meg - a pályázati felhívásban rögzítsük.
Eszerint a vezetési programnak tartalmaznia kell a pályázónak az intézmény eredményes
gazdálkodására vonatkozó elképzeléseit, melynek kifejtése során különös figyelmet kell
fordítania - intézményi vonatkozásban - az államháztartás alapelvei közül az alábbiak
érvényesülésére:
- valódiság elve (a tervezés során biztosítani kell a bevételek közgazdasági
megalapozottságát, valamint azt, hogy annyi kiadás kerüljön megállapításra, amennyi a
közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges),
- felhasználási kötöttség elve (a gazdálkodás során biztosítani kell, hogy a bevételek és a
kiadások a tervezéskor megállapított célhoz kötötten kerüljenek felhasználásra),
- áttekinthetőség elve (a beszámolás során biztosítani kell, hogy valamennyi bevétel és
kiadás teljes összegben úgy kerüljön számbavételre, hogy az költségvetési évenként
összehasonlítható legyen).
A pályázónak a vezetői programban meg kell határoznia a fenti alapelvek érvényre juttatásának
módját az intézmény gazdasági vezetőjével történő együttműködés során.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a
pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör
gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező bizottság (a továbbiakban: szakmai bizottság) hallgatja meg,
melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.
A szakmai bizottság tagjának javasolt felkérni:
a) Komolay Szabolcs alpolgármestert,
b) Dr. Bene Editet, a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a
továbbiakban: Hivatal) Humán Főosztályának vezetőjét,
c) Szűcs Lászlót, a Hivatal Gazdálkodási Főosztályának vezetőjét.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése b) pontja alapján a Közgyűlés a szakmai bizottság írásba foglalt
véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első testületi ülésén dönt a
magasabb vezetői megbízásról.
A Kjt. 20/A. § (7) bekezdésének rendelkezése szerint a benyújtott pályázat tartalma csak a
pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel.
A magasabb vezetői megbízásról szóló előterjesztés várhatóan 2018 áprilisában kerül a
Közgyűlés elé.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1)
bekezdése, (3)-(8) bekezdései, a 20/B. § (1)-(3) bekezdései és a 23. § (1)-(3) bekezdései alapján
1./ pályázatot ír ki a Debreceni Intézményműködtető Központ (4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.)
igazgató (magasabb vezető) beosztásának ellátására a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás
közzétételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Humán Főosztály vezetője
3./ Felkéri a pályázók meghallgatását és a pályázatok véleményezését végző szakmai bizottság
tagjának:
a) Komolay Szabolcs alpolgármestert,
b) Dr. Bene Editet, a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a
továbbiakban: Hivatal) Humán Főosztályának vezetőjét,
c) Szűcs Lászlót, a Hivatal Gazdálkodási Főosztályának vezetőjét.
4./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a szakmai bizottság összehívására.
Határidő: a pályázatok beérkezését követően azonnal
Felelős: a Humán Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2018. február 5.
Dr. Bene Edit
főosztályvezető

