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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 21-i 

ülésére 

 

Tárgy: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ intézményvezetői 

beosztásának pályázati kiírása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mészárosné Hrubák Mária a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ 

intézményvezetőjének határozott időre szóló vezetői megbízása 2021. december 31. napján 

megszűnik. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 20/B. 

§-ában foglalt rendelkezések alapján a magasabb vezetői beosztás ellátására vonatkozó 

megbízásra - a Kjt. 20/A. § (1), (3)-(8) bekezdésnek figyelembevételével – pályázatot kell 

kiírni, melyre a megbízási jogkör gyakorlója jogosult és köteles.  

 

A magasabb vezetői megbízás ellátására, valamint a pályázat kiírására vonatkozó további 

részletszabályokat a Kjt-n túl a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) állapítja meg. 

 

A pályázati felhívás kötelező tartalmi elemeit és a pályázat kezelésének előírásait a Kjt. 20/A. 

§ (3), (5), (7) bekezdései és a 20/B. §-a határozzák meg.  

 

A Korm.rendelet 1/A. §-ának (3) bekezdése alapján a pályázati eljárás lefolytatásával 

kapcsolatos feladatokat intézményvezető esetén a fenntartó önkormányzat jegyzője látja 

el (a továbbiakban: pályázat előkészítője). 

 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a magasabb vezetői megbízásra vonatkozó 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 meghallgatja, melynek nem lehet 

tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási 

jogkör gyakorlója. A Korm.rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdése alapján a pályázat előkészítője 

által esetenként összehívott bizottság tagjai között kell lennie a pályázat előkészítőjének vagy 

képviselőjének, a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének 

vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának. 

 

A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A 

bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a 

bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét is (Korm.rendelet 1/A. § 

(11) bekezdés). 

 

A Képviselő-testület által elfogadott pályázati kiírást a helyben szokásos módon túl (honlap és 

a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája) a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése értelmében a kormányzati 

személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (https://kozigallas.gov.hu)  

is közzé kell tenni. 

https://kozigallas.gov.hu/


Ugyanezen bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a munkáltató vezetésére kiírt pályázat 

esetén a pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ 

honlapján való elsődleges közzétételétől számított harminc napnál rövidebb nem lehet. 

 

A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell 

folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell (Korm.rendelet 1/A. § (13) 

bekezdés). 

 

A pályázati kiírást a jelen előterjesztés melléklete tartalmazza, amely a Belügyminisztérium 

által kezelt honlapon megjelenő pályázati felhívás tartalmával megegyezik és amely a jelen 

előterjesztésben is hivatkozott jogszabályhelyek figyelembevételével került megszövegezésre.  

 

A Kjt. 23. § (3) bekezdése szerint a magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő 

határozott időre adható. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az intézményvezetői 

pályázat kiírásáról, továbbá az intézményvezetői pályázatok véleményezésére alakítsa 

meg a véleményező bizottságot. 

 

Határozati javaslat 

 

Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta úgy dönt, hogy 

 

1.   Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ (5666 Medgyesegyháza, 

Luther utca 1.) intézményvezetői beosztás ellátására 2022. március 1. napjától 2025. február 

28. napjáig 3 évre terjedő határozott időre szóló pályázatot ír ki a melléklet szerinti 

tartalommal, 

 

2. felkéri a jegyzőt, hogy a melléklet szerinti pályázat közzétételéről a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon, 

 

3. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ intézményvezetői beosztás 

pályázatainak véleményezésére 

1. dr. Kávássy Leila Viola jegyző  

2. ………………………………………………….. 

3.  …………………………………………………. tagokkal 

alakítja meg a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti véleményező bizottságot, 

 

 

Felelős: Kraller József polgármester és dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

Határidő: a pályázati kiírás szerint 

 

 

Medgyesegyháza, 2021. december 14. 

 

         Kraller József 

         polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kávássy Leila Viola 

          jegyző 


