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*A Képviselő-testület valamint annak bizottságai helyett a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Polgármester hoz döntést.

Tisztelt Képviselő-testület!
BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE intézményvezetői pályázat feltételeinek
meghatározásáról és a pályázat kiírásáról a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben
biztosított jogkörében eljárva Polgármester Úr az 532/2020. (XI.24.) számú határozatával
döntött.
A pályázat benyújtási határideje 2020. február 15. napja.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/B § (1) bekezdése
szerint:
„(1) A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § (1) és (3)–
(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör
gyakorlója írja ki.”
A Kjt. 20/A § (6) bekezdésének rendelkezései szerint:
„(6) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat
esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési,
megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet
tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási
jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt
véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő
a) hatvan napon belül, vagy
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,
dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben
a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.”

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 vonatkozó rendelkezései szerint:
„1/A. § (3) A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat
a) intézményvezető esetén
aa) a fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője,
ab) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézménynél a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központi szerve,
b) az a) pontban foglaltakon kívüli egyéb beosztás esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója
látja el (a továbbiakban együtt: a pályázat előkészítője).
….
(9) A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság
véleményezi.
(10) A bizottság tagjai között kell lennie

a) a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének,
b)
c) magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg
egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.
(11) 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.
(12) A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a
pályázatok elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni.
(13) A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le
kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell.

Fenti rendelkezések alapján a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői
pályázatra jelentkezők pályázatai előzetes véleményezésére, segítendő a döntéshozatalt,
véleményező bizottságot kell létrehozni.
A bizottság tagjaira vonatkozóan javaslom, hogy a Képviselő-testület téma szerint érintett
bizottságának, azaz a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak az elnökét továbbá a
Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett osztálya vezetőjét: a Szociális és Köznevelési
Osztály osztályvezetőjét végül, de egyáltalán nem utolsósorban - a vonatkozó fentebb
hivatkozott jogszabályi előírások alapján - a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg
egyesület képviselőjét vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagját felkérni a
bizottságban való részvételre.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4)
bekezdés értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester,
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Kérem Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben biztosított
jogkörében eljárva - az előterjesztésben foglaltak alapján – szíveskedjék döntését meghozni.
A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES
TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4)
BEKEZDÉSE ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLAT:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének …./2021.
(I.19.) határozata a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői pályázatait
véleményező bizottság létrehozásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I.
a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezető (magasabb vezetői)
álláshelyére 2020-ban kiírt pályázatra jelentkező pályázók meghallgatására, illetve a
benyújtott pályázatokkal kapcsolatos vélemény kialakítására bizottságot hoz létre, amely
bizottság tagsági feladatai ellátására a következő tisztségviselőket kéri fel:
a) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és
Egészségügyi Bizottságának az elnökét;
b) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési
Osztály osztályvezetőjét,
c) a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma
szerint illetékes szakmai kollégium tagját.
II. gondoskodik az I. pontban megnevezett személyek bizottsági munkában való részvételre
történő felkéréséről.
Határidő:
Felelős:

2021. február 8.
Bese Ferenc polgármester

Budapest, 2020. december 17.

Babócsi Beáta
előterjesztés készítője

dr. Szabó Tibor
előterjesztő

