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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
28/2018. (II. 22.) határozatában foglaltak alapján pályázatot írt ki a Debreceni
Intézményműködtető Központ (4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A., a továbbiakban: DIM)
magasabb vezetői (igazgató) beosztásának ellátására, tekintettel arra, hogy a DIM
igazgatójának 5 éves megbízása 2018. április 30. napjával lejár.
A pályázati felhívás 2018. március 1. napján jelent meg a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (https://kozigallas.gov.hu), továbbá a
www.debrecen.hu internetes portálon, és közzétételre került Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján (Új Városháza épülete) is.
A pályázat benyújtásának határideje 2018. április 3. napja volt.
A DIM magasabb vezetői (igazgatói) beosztásának ellátására a pályázat benyújtási határidejéig
egy pályázó, a DIM jelenlegi igazgatója, Hajnal János nyújtotta be a pályázatát.
A pályázati eljárást és a magasabb vezetői megbízás feltételeit a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20-20/B. §-a, 23. § (1)–(3) bekezdései
szabályozzák.
A fentiekre figyelemmel a pályázati felhívásban a magasabb vezetői (igazgató) beosztás
betöltésének feltételeként – a közalkalmazotti jogviszony létesítésének általános feltételein túl
– főiskolai végzettség, továbbá az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program (a
továbbiakban: vezetői program) benyújtása került meghatározásra.
Az intézmény alaptevékenységi körébe eső igazgatási, szervezési munkakörben szerzett
legalább 3 éves szakmai gyakorlat, valamint legalább 5 éves vezetői gyakorlat a pályázat
elbírálása során előnyt jelentő feltételként szerepelt.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázót a Közgyűlés által létrehozott legalább
háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottságnak
(a továbbiakban: szakmai bizottság) kellett meghallgatnia.
A Közgyűlés a 28/2018. (II. 22.) határozatával a szakmai bizottság tagjának
- Komolay Szabolcs alpolgármestert,
- Dr. Bene Editet, a Humán Főosztály vezetőjét és
- Szűcs Lászlót, a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét
kérte fel.
A szakmai bizottság 2018. április 11. napján Hajnal János pályázót meghallgatta. A szakmai
bizottság összegzett véleményének ismertetésére a II. pontban kerül sor.
Hajnal János a Kjt. 20/A. § (7) bekezdése alapján nyilatkozatot tett, amely szerint a pályázat
tartalma a megbízón és a szakmai bizottság tagjain kívül harmadik személlyel nem közölhető.
A személyét érintő napirendi pont tárgyalásánál nem kérte zárt ülés tartását.

II.
Hajnal János belső pályázó a DIM jelenlegi igazgatója.
2005-ben a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Karán
szociálpedagógus végzettséget szerzett.
2013. május 1. napjától a DIM határozatlan időre kinevezett igazgatási főelőadó munkakörű
közalkalmazottja és az intézmény igazgatója.
A pályázó által benyújtott pályázati anyag az előírt pályázati feltételeknek mind formai, mind
tartalmi szempontból megfelel.
A pályázó rendelkezik a magasabb vezetői beosztás ellátásához szükséges - a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdésében előírt - felsőfokú iskolai
végzettséggel, valamint a pályázati felhívásban előnyként megjelölt szakmai és vezetői
gyakorlattal.
A szakmai bizottság Hajnal János pályázó meghallgatása után az alábbi összegzett véleményt
fogalmazta meg:
„Hajnal János öt éve az intézmény vezetője. Pályázatából kitűnik, hogy létrehozásától kezdve
ismeri és átlátja az intézmény tevékenységét. A szervezet a vezetése alatt hatékonyan működött.
Folyamatosan részt vett a feladatellátás módosulásaival kapcsolatos szervezési és vezetési,
stratégiai és gyakorlati kérdések felvetésében és azok megoldásában.
Az intézmény működtetési feladatai mellett megnövekedtek a pénzügyi feladatok, hiszen az
önkormányzati intézményi gazdálkodás ellátása is itt történik. A pályázó vezetőként ezt a
területet is alaposan ismeri. Korábban és pályázatában is folyamatos, konstruktív, innovatív
javaslatokat tesz a fenntartó önkormányzat
felé az intézményi rendszer működési
hatékonyságának növelésére.
Eddigi tevékenysége, vezetői programja alapján a szakmai bizottság egyhangúlag javasolja
Hajnal János magasabb vezetői megbízását.”
III.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a megbízási jogkör gyakorlója a szakmai bizottság
írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a magasabb vezetői megbízásról.
A Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás legfeljebb öt évig terjedő
határozott időre szól.
A Kjt. 70. § (1) bekezdése alapján a megbízott vezetőt vezetői pótlék illeti meg, melynek
mértéke ugyanezen § (2) bekezdés a) pontjára, a (3) bekezdésére, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által
fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél című 77/1993. (V.
12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet) 10/A. § (1)
bekezdésének a) pontjára figyelemmel a pótlékalap (2018-ban 20 000 Ft) 250 - 500
százalékában állapítható meg.
Hajnal János Igazgató Úrnak jelenleg

az „F” fizetési osztály 6. fizetési fokozat alapján járó garantált illetménye (a Kjt. 66. §
(9) bekezdés b) pontja alapján a garantált bérminimum összege) 180.500 forint,
- a garantált illetmény összegét meghaladó, a munkáltatói döntésen alapuló
illetményrésze (Kjt. 66. § (8) bekezdése) 260.000 forint,
- vezetői pótléka (Kjt. 70. §-a és a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 10/A. § (1) bekezdés
a) pontja) 100.000 forint (a pótlékalap 500 %-a),
illetménye összesen 540.500 forint.
-

Hajnal János magasabb vezetői megbízása esetén - az eddig végzett munkájának kiváló
minősítése alapján – javaslom illetménye munkáltatói döntésen alapuló illetményrészének
260.000 forintról 369.500 forintra történő megemelését. Ezzel Hajnal János havi illetményének
bruttó összege 650.000 forintra emelkedne.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése és a 42. §
2. pontja, az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése, a 23. § (1)–(3) bekezdése, a 66.
§ (7) bekezdése, a 69. §-a és a 70. §-a, valamint a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdése, a 10/A . § (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a 28/2018. (II. 22.)
határozatra
1./ megbízza Hajnal Jánost, a Debreceni Intézményműködtető Központ (4026 Debrecen Kálvin
tér 2/A.; a továbbiakban: Intézmény) határozatlan időre kinevezett igazgatási főelőadó
munkakörű közalkalmazottját 2018. május 1. napjától 2023. április 30. napjáig az Intézmény
magasabb vezetői (igazgató) beosztásának ellátásával.
2./ Hajnal János részére 369.500 Ft, azaz háromszázhatvankilencezer–ötszáz forint garantált
illetmény összegén felüli illetményrészt és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 500 %ának megfelelő összegű vezetői pótlékot állapít meg a magasabb vezetői (igazgató) beosztás
ellátásának időtartamára.
3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét az 1./-2./ pontokban foglalt döntéseknek megfelelő
magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói
intézkedés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2018. április 12.
Dr. Papp László
polgármester

