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Tisztelt Közgyűlés!
Papné Gyöngyösi Katalinnak, Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye
(4024 Debrecen, Varga utca 23.) intézményvezetőjének magasabb vezetői megbízása 2019.
december 29. napján lejár.
Erre tekintettel az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátására a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése
alapján pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.
A pályázati eljárást, valamint a megbízás feltételeit a Kjt., a közalkalmazottak jogállásról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) együttesen szabályozzák.
A Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás jogszabályban megjelölt,
legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.
A Korm. rendelet 1/A. § (3) bekezdés a) pontjának aa) alpontja alapján a pályázati eljárás
lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat az intézményt fenntartó önkormányzat
jegyzője (továbbiakban: pályázat előkészítője) látja el.
A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése értelmében a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi
igazgatási
feladatokat
ellátó
szerv
internetes
oldalán
(a
továbbiakban:
https://kozigallas.gov.hu), emellett a helyben szokásos módon, azaz Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.)
önkormányzati rendelet 86. §-a alapján a www.debrecen.hu internetes portálon vagy a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (Új Városháza, Kálvin tér 11.) kell közzétenni.
A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívásnak a https://kozigallas.gov.hu oldalon
való elsődleges közzétételétől számított harminc napnál rövidebb nem lehet. A pályázati
felhívás megjelenésének várható időpontja 2019. szeptember 16. napja.
A Kjt. 20/A. § (3) bekezdése és a 20/B. § (2) és (3) bekezdései 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
 azt, hogy a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A Korm. rendelet 1/A. § (4) bekezdése szerint a pályázati felhívásnak – a Kjt. 20/A. §-ának (3)
bekezdésében foglaltakon túlmenően – tartalmaznia kell:





a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat,
a jogviszony időtartamát, határozott idejű jogviszony esetén a jogviszony kezdő napját
és megszűnésének időpontját,
a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi
követelményeire vonatkozó szabályokat.

Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki:





rendelkezik az NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész, I. Alapellátások 2. pontjának A)
alpontjában meghatározott, az intézményvezető beosztásra előírt felsőfokú
végzettséggel és szakképzettséggel, valamint szakképesítéssel,
rendelkezik a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott legalább 5 év
felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem,
a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal és
a Korm. rendelet 3/A. §-a értelmében nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság
alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.

Az NM rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó, vezetői
megbízással rendelkező személy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó
személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI
rendelet) szerinti vezetőképzés teljesítésére köteles. Az EMMI rendelet 6. §-a akként
rendelkezik, hogy a vezető az alap, illetve a mester vezetőképzés keretében a vezetői megbízás
kezdetétől számított egy éven belül alapozó képzés teljesítésére, továbbá az alapozó képzés
teljesítésének időpontjától számított két éven belül, majd ezt követően kétévenként megújító
képzés teljesítésére köteles. A pályázók nyilatkozatát be kell szerezni arra vonatkozóan, hogy
vállalják azt, hogy ezen kötelezettségüknek határidőben eleget tesznek.
A Kjt. 20. § (4) bekezdése, a 20/A. § (5) bekezdése és a Korm. rendelet 1/A. § (7) bekezdése
alapján a pályázónak a pályázathoz csatolnia kell:
 a szakmai életrajzát,
 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja, hogy a pályázó
büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti
büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e)
bekezdésben foglalt kizáró okok,
 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
 a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására
vonatkozó okiratokat, valamint
 a nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul és nem áll cselekvőképességet
érintő gondnokság alatt.
A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok
elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intézményt
megismerhessék.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, továbbá a Korm. rendelet 1/A. § (9)-(13) bekezdései szerint a
pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott legalább háromtagú, a
betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság (a továbbiakban:
szakértői bizottság) véleményezi, melynek tagjai között kell lennie:




a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének, továbbá
a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a
szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.

A szakértői bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A
szakértői bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia
kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét.
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a szakértői bizottsági véleménnyel együtt a
Közgyűlés elé kell terjeszteni.
A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül le kell folytatni és
az eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell.
A magasabb vezetői megbízásról szóló előterjesztés várhatóan 2019 novemberében kerül a
Közgyűlés elé döntésre.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7)
bekezdése és a 42. § 2. pontja, az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A-20/B. §-a, a 23. § (1) és (2)
bekezdése, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (4), (7) és (9) bekezdései, valamint a
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3. § (2) és (5) bekezdései alapján
1./ pályázatot ír ki Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye (4024
Debrecen, Varga utca 23.) magasabb vezetői (intézményvezető) beosztásának ellátására a
melléklet szerint.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás
közzétételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: a Humán Főosztály vezetője
3./ Felkéri a Jegyzőt a pályázók meghallgatását és a pályázatok véleményezését végző szakértői
bizottság létrehozásával kapcsolatos intézkedések megtételére és a szakértői bizottság
összehívására.
Határidő: a szakértői bizottság létrehozásával kapcsolatos intézkedések megtételére: a
pályázati felhívás közzétételét követően azonnal
a szakértői bizottság ülésének összehívására: pályázat benyújtási határidejét
követően azonnal
Felelős: a jegyző

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2019. július 30.

Dr. Marosi-Rácz Julianna
főosztályvezető

