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Bimbó Mária osztályvezető, 
Igazgatási Osztály 

Döntéshozatal módja: 
Minősített többség az Ötv. 15.§ (1) 
bekezdése alapján 

Véleményező 
bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  
 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. szeptember 29-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Képviselő-testülete 2011. február hó 24-én tartott ülésén a Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ (a továbbiakban BVSZSZK) igazgatója, Nagy György Miklósné kérelmére 
munkaviszonyának 2011. február 28-i közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez járult hozzá, 
továbbá a 2011. március 2. és 2011. június 30. közötti időszakra Nagy György Miklósnéval az 
intézmény vezetésére határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesített.  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 56/2011. (II.24.) határozatával az igazgatói 
álláshely 2011. július hó 1. napjától 2016. június hó 30. napjáig történő betöltésére pályázatot írt ki. 
A pályázat érvényes volt, de eredménytelen, mivel a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésén 
minősített többséget egyik pályázó sem kapott.   

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 237/2011. (VI. 30.) határozatával újabb pályázat 
kiírásáról döntött a BVSZSZK igazgatói álláshelyének 2011. október hó 1. napjától 2016. 
szeptember hó 30. napjáig való betöltéséről, valamint az igazgatói álláshely betöltéséig a 
BVSZSZK vezetésével Almási Gyöngyvér Boglárka igazgatóhelyettest bízta meg.  

A pályázati felhívás 2011. július hó 12. napján jelent meg a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
internetes portálján, a kozigallas.hu oldalon, és 2011. július hó 27. napján közzétételre került a 
Szociális Közlönyben. A beadási határidőig, 2011. augusztus hó 15. napjáig öt pályázat érkezett. A 
pályázatok benyújtói (névsor szerint feltüntetve): 

- Almási Gyöngyvér Boglárka  5630 Békés, Széchenyi tér 11. 2/16.  
- Fazekas Ágnes   5650 Mezőberény, Békési út 17.  
- Kádasné Öreg Julianna   5630 Békés, Hajó u. 12. 
- Kiss József     5630 Békés, Árok u. 24. 
- Opra Szabó László    5630 Békés, Lenkei u. 14. 

A pályázati eljárást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. 
(XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-a szabályozza. A jogi rendelkezések értelmében a pályázati eljárás 
lefolytatásával összefüggő feladatokat intézményvezető esetén a fenntartó önkormányzat jegyzője, 
mint a pályázat előkészítője látja el. A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként 
összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai között kell lennie a pályázat előkészítőjének 
vagy képviselőjének, magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdekképviseleti szövetség, 
illetőleg egyesület képviselőjének, valamint a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának. 
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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 szerv vagy személy elé kell 
terjeszteni. 

Magasabb vezetőnek minősül az önálló intézmény vezetésére, valamint az integrált, illetve közös 
igazgatású intézmény vezetésére a fenntartó által kinevezett vagy megbízott vezető, valamint annak 
helyettese. A magasabb vezetői beosztás ellátásának feltétele  

- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, és 

- magasabb vezető megbízás esetén    
� 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.  

A pályázat előkészítője, Békés Város Jegyzője által összehívott eseti bizottság tagjaként meghívást 
kapott Dr. Csereiné Árgyelán Anna, a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos 
Egyesületének delegáltja, Pocsaji Ildikó, a Képviselő-testület tagja, Dr. Rácz László, az Ügyrendi, 
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja, Izsó Gábor polgármester és Hornokné Szabó 
Emma, a BVSZSZK-nál működő Közalkalmazotti Tanács képviselője. Az eseti bizottság 2011. 
szeptember hó 21. napján hallgatja meg a pályázókat. A meghallgatásról jegyzőkönyv készül, 
amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
13/2011. (IV. 1.) rendelet 2. számú mellékletének 1. pont 1.7. alpontja értelmében az Ügyrendi, 
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság feladat- és hatásköre a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozó választási, kinevezési, megbízási ügyekben beérkezett pályázatok 
jogszabályszerűségének véleményezése, személyi javaslat tétele, valamint hogy szakmailag 
értékelje az ágazatához tartozó intézmények vezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat. 

A benyújtott pályázatok az eseti bizottság véleményével együtt az Ügyrendi, Lakásügyi, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. szeptember hó 27. napján tartandó ülésén kerülnek 
véleményezésre, amelynek eredménye az előterjesztés készítésének időpontjában még nem ismert, 
így azt a Bizottság elnöke a Képviselő-testület ülésén ismerteti.  

A pályázatokkal kapcsolatos érdemi döntés meghozatala, valamint a kinevezés a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a képviselő-
testület át nem ruházható hatásköre. Az előterjesztés tárgyalására a pályázók nyilatkozatai alapján 
nyílt ülésen kerül sor. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Képviselő-testülete – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (12) 
bekezdésére – a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatói álláshelyére 
benyújtott pályázatok közül  

- érvénytelennek nyilvánítja az alábbi pályázato(ka)t: 
…………………………………………………………………………………………….. 
- érvényesnek nyilvánítja az alábbi pályázato(ka)t: 
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…………………………………………………………………………………………….. 
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Szociális Szolgáltató 

Központ igazgatójává 2011. október hó 1. napjától 2016. szeptember hó 30. napjáig 
…………………………………-t nevezi ki. Garantált illetményét ……….. Ft/hó, vezetői 
pótlékát  …….. Ft/hó összegben állapítja meg.   

3. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges munkajogi 
intézkedések megtételére, a dokumentumok aláírására.   

Határid ő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2011. szeptember 20. 

Izsó Gábor 
polgármester 

 

 

Jogi ellenjegyző 

 
Pénzügyi ellenjegyző 
 

 

 


