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Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói 

pályázat kiírása 

Sorszám: IV/6 

Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: 

Minősített többség az Mötv. 50. 

§-a alapján 

Véleményező 

bizottság: 

 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

 

  

   

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. február 2-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület 

 

 A Békési Városgondnokság igazgatója 2015. január 19.-én elérte a rá irányadó 

öregségi nyugdíjkorhatárt. Mivel a korábbiakban is részesült nyugdíjszerű ellátásban, 

nyilatkoznia kellett, hogy a továbbiakban felfüggeszti nyugdíja folyósítását vagy 

jogviszonyának megszüntetését kéri. Méri Zoltán megküldte - az előterjesztéshez mellékelt - a 

jogviszony megszüntetésre vonatkozó kérelmét.  Méri Zoltán közalkalmazotti jogviszonya 

nagyon rövid, így hosszabb idejű felmentésre, végkielégítésre nem jogosult, ezért javaslom a 

képviselő-testületnek, hogy eddigi munkáját megköszönve 3 havi bérének megfelelő jutalmat 

állapítson meg számára nyugdíjba vonulása alkalmából. 

Az intézményvezetői álláshelyre pályázatot kell kiírnunk, erre a melléklet szerinti 

tartalommal teszünk javaslatot. A Kjt. ágazati végrehajtási rendelete magasabb vezetői 

beosztásban felsőfokú szakképesítést követel meg, ezért a pályázatban mérnöki végzettséget, 

valamint legalább főiskolai végzettséget jelölünk meg kinevezési feltételként. A munkakör 

betölthetősége 2015 áprilisával kezdődik, a vezetői megbízás időpontja azonban ettől eltérő, 

mert ha nem korábbi közalkalmazott jelentkezik a pályázatra, akkor három hónap próbaidőt 

kell kikötnünk számára, ez alatt pedig vezetői megbízást nem kaphat. A pályázati eljárás 

emiatt 5 hónap, erre az időszakra az intézmény gazdaságvezetőjét javasoljuk megbízni a 

vezetői feladatok ellátásával is. 

Kérem a képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására. 
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Határozati javaslatok: 

I. 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő - testülete hozzájárul Méri Zoltán igazgató 

közalkalmazotti jogviszonyának 2015. február 5-ével közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséhez. A Képviselő-testület megköszöni Méri Zoltánnak a város 

ingatlangazdálkodásában végzett eddigi ügyvezetői és igazgatói munkáját, aminek 

elismeréséül három havi bruttó illetményének megfelelő jutalmat állapít meg számára. 

II. 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a határozat 1. sz. 

mellékletét képező tartalommal pályázatot ír ki a Békési Városgondnokság 

igazgatói álláshelyére. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a pályázati eljárás idejére, 

2015. február 5-ével 2015. június 30.-áig a Békési Városgondnokság 

intézményvezetői feladatai ellátásával Szász Istvánné gazdaságvezetőt bízza meg. 

Helyettesítési díjként _____________ Ft,- határozott idejű bérkiegészítést és 

50.000,- Ft,- magasabb vezetői pótlékot állapít meg. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő - testülete felhatalmazza 

polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok, munkajogi jognyilatkozatok 

megtételére, aláírására.  

  

Határidő:   intézkedésre azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

  Izsó Gábor  

                        polgármester 

Jogi ellenjegyző: 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző:



3 

 

1.sz. melléklet 

Közzétételi adatlap 

I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai 

1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma: 2015.02.03. 

2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve 

3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett - iktatószáma 

4. A munkáltató megnevezése: Békés Város Képviselő-testülete 

5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: Izsó Gábor polgármester 

6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók 

Békés Város Önkormányzata, 5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 

7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ 

8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt 

személy(ek) neve, e-mail címe, telefonszáma 

(A 7-8. pont kitöltése nem kötelező) 

II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok 

1. A munkakör megnevezése: mérnök 

2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése: igazgató 

3. A vezetői megbízás szintje: magasabb vezető 

4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre 

sor kerül: Békési  Városgondnokság, 5630 Békés, Petőfi u. 4. 

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni:  Ua. 

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015.04.01. 

7. A jogviszony időtartama:  határozatlan 

8. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama: 2015.07.01. – 2020. 06.30. 

10. A munkavégzés helye: Békési Városgondnokság 5630 Békés, Petőfi u. 4. 

11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 

felsorolása: 

o Vezetői feladatok: munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása, 

o Szakmai feladatok: ingatlangazdálkodási feladatok 

12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra 

vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: -  

13. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt képzettség, végzettség, 

tapasztalat:  

 felsőfokú mérnöki végzettség és szakképzettség 



4 

 továbbá az intézmény alaptevékenységének megfelelő legalább öt éves 

szakmai gyakorlat 

14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás 

szintje, nyelvvizsga típusa:  

15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret 

16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa 

17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje 

18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat: igen 

19. Egyéb feltételek a munkakör betöltéséhez:  

20. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák 

(A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelező. A 4. pont kitöltése csak 

akkor kötelező, ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. A 14-20. pont, illetve az előnyt 

jelentő kategóriák kitöltése nem kötelező.) 

III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai 

1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: 2015.02.06. 

2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása 

o Diplomamásolat(ok) 

o Erkölcsi bizonyítvány 

o Szakmai önéletrajz  

o Vezetői program 

o 5 év szakmai gyakorlat igazolása 

o nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázat eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

o nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 

2007. évi CLII. törvényben előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

vállalásáról. 

 

3. A pályázat benyújtásának határideje: 2015.03.09. 

4. A pályázat benyújtásának módja: ajánlott küldeményként vagy személyesen 

5. A pályázat benyújtásának feltételei 

6. A pályázat elbírálásának határideje: 2015.03.31. 

7. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a bíráló bizottság (Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság) személyes meghallgatást követő 

javaslatára a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.  

8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: https://kozigallas.gov.hu, 

www.bekesvaros.hu 2015.02.06. 

9. A pályázat elektronikusan történő benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt 

munkatárs neve, e-mail címe: - 

10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, 

telefonszáma 

(A 9-10. pont kitöltése nem kötelező.) 

https://kozigallas.gov.hu/
http://www.bekesvaros.hu/



