Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksári Polgármesteri Hivatal
Humán-közszolgáltatási Osztály
1239 Budapest, Hősök tere 12.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői státuszára beérkezett
pályázatok előzetes bírálatára létrehozandó bizottság felállítására

Előterjesztő:

Szegény Ákos osztályvezető

Az előterjesztést készítette:

Szegény Ákos

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: Az előterjesztést megtárgyalja: Képviselő-testületi ülés időpontja:

2015. június 9.

Ellenjegyző:

Vittmanné Gerencsér Judit
Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Jogi szempontból ellenőrizte:

dr. Laza Margit jegyző

2

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) Ök.
rendelet 3. melléklet (a Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott – nem hatósági –
hatáskörök jegyzéke) 5.3. pontja értelmében a Szociális és Egészségügyi Bizottság
meghatározza az egészségügyi és szociális intézményvezetői pályázatok pályázati feltételeit,
dönt a pályázatok kiírásáról.
A pályázatot a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, az ott előírt formában, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján kell
megjelentetni. A pályázati feltételeket 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 (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 3. § (3) bekezdése határozza meg.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 29/2015.(IV.08.) határozatával döntött a pályázat
kiírásáról, amely a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján meg is jelent. A pályázatok
benyújtására nyitva álló határidő 2015. május 26-án zárult.
A Korm. rendelet 1/A § (13) bekezdése alapján a pályázati eljárást hatvan napon belül le kell
folytatni. Fent hivatkozott rendelet 1/A § (9) bekezdése alapján a pályázatokat a pályázat
előkészítője által összehívott bizottság véleményezi.
A Korm. rendelet 1/A § (10) bekezdése szerint:
„(10) A bizottság tagjai között kell lennie
a) a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének,
b) (hatályon kívül)
c) magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg
egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.”
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a pályázati kiírás meghatározásában arról is döntött,
hogy a pályázatokat előzetesen bizottság véleményezi és a bizottság írásba foglalt véleményét
mérlegelve a pályázatokról a Képviselő-testület dönt.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a pályázatok előzetes bírálatára a Szociális és
Egészségügyi Bizottságot kérje fel.
Javaslom továbbá, hogy a Korm rendelet fent idézett 1/A § (1) bekezdés c) pontjában
foglaltaknak való megfelelés érdekében a Tisztelt Képviselő-testület kérje fel a Polgármester
Urat, hogy a pályázat előzetes bírálatának időtartamára gondoskodjon a Bizottság
kiegészítéséről.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2015.(VI.09.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatói státuszára
beérkezett pályázatok előzetes bírálatára létrehozandó bizottság felállítására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatói státuszára beérkezett pályázati
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anyagok előzetes bírálatára a Szociális és Egészségügyi Bizottságot kéri fel.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati anyagok egyidejű megküldése mellett a Szociális és
Egészségügyi Bizottság tagjait a felkérésről értesítse, továbbá a beérkező pályázatok előzetes
bírálatának időtartamára gondoskodjon a Bizottságnak 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 § (10) bekezdés c)
pontjában foglaltaknak megfelelő kiegészítéséről
Határidő: 2015. június 11.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati javaslat
elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Budapest, 2015. június 4.
Szegény Ákos
osztályvezető
előterjesztő

