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törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének, Kerékgyártó Tamásnak
a vezetői megbízása 2021. február 28-án lejár. A magasabb vezetői beosztás álláshely
betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázat került kiírásra, mely kiírás 2020. december 16-án a
kozigallas.hu internetes portálon, a szada.hu oldalon, valamint a 2111 Szada 2021. januári
lapszámában is megjelent.
1. Pályázati eljárás:
A pályázati kiírásban következő pályázati feltételek lettek meghatározva:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

főiskola, 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében az intézményvezető
tekintetében előírt felsőfokú szakirányú végzettség vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú mellékletének I/1. pontjában meghatározott felsőfokú szakirányú
végzettség;
a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján 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;
legalább 3-5 év vezetői tapasztalat;
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
B kategóriás jogosítvány;
magyar állampolgárság;
cselekvőképesség;
büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás
hatálya alatt;
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A kiírás értelmében a pályázat benyújtásának határideje 2021. január 29-e volt.
Kiírt álláspályázatra 1 db pályázat érkezett (jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi),
Kerékgyártó Tamástól a jelenlegi intézményvezetőtől.
Az intézményvezetői (magasabb vezető) munkakörre vonatkozó pályázat benyújtásával, illetve
a pályáztatási eljárással kapcsolatos rendelkezéseket a Kjt., a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM r.), és 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. r.) tartalmazza.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, valamint az NM r. továbbá tartalmazzák, hogy
az intézményvezetőnek milyen végzettséggel kell rendelkeznie. Ezt a pályázati kiírás szintén
tartalmazta. Kerékgyártó Tamás végzettsége a jogszabályi előírásoknak megfelel.
A Korm. r. 1/A. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint a pályázati eljárás lefolytatásával
összefüggő feladatokat a fenntartó önkormányzat jegyzője látja el.
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2. Intézményvezetői pályázat elbírálása:
A pályázatokat a pályázat előkészítője (jegyző) által esetenként összehívott bizottság
véleményezi [Korm. r. 1/A. § (9) bek.].
A bizottság tagjai között kell lennie
a) a pályázat előkészítőjének (jegyző) vagy képviselőjének (polgármester),
b) a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a
szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.
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 személy vagy szerv elé kell terjeszteni. [Korm. r. 1/A. § (10)-(12) bek.].
A bizottság a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete 2021. január 30án kelt levelével Tóth Árpádnét delegálta.
Ennek megfelelően a véleményező bizottság tagjai:
a) Pintér Lajos polgármester
b) dr. Filó-Szentes Kinga jegyző
c) Tóth Árpádné érdek-képviseleti egyesület képviselője
(d) Boros Gábor Humánügyi Bizottság elnöke)
A bizottsági meghallgatásra 2021. február 9-én 11.00 órakor kerül sor. A bizottsági ülésről
készült jegyzőkönyv - a javaslattal együtt - a jelen előterjesztés 2. sz. mellékeltét képezi, melyet
a meghallgatást követően – pótlólag – fogunk megküldeni és csatolni.
Kerékgyártó Tamás nyilatkozott, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános tárgyalásához.
Az elbírálási határidő 2021. február 28-a.
Az előterjesztés mellékletei:
1. sz. melléklet - Kerékgyártó Tamás pályázata
2. sz. melléklet - véleményező bizottsági jegyzőkönyv
A fentiek után a Szada Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a csatolt döntést hozta.
Szada, 2021. február 11.
Pintér Lajos
polgármester
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POLGÁRMESTERI HATÁROZAT
…/2021. (II. 11.) Polgármesteri határozat
A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom.
1. Szada Nagyközség Polgármestere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a 23. § (3)
bekezdésében foglaltakra 2021. március 1. napjától 2026. február 28. napjáig
a Szociális Alapszolgáltatási Központ (2111 Szada, Dózsa György út 76.) intézmény
magasabb vezetői beosztása (intézményvezető) ellátásával
Kerékgyártó Tamást bízza meg.
A polgármester a megbízott intézményvezető illetményét - a jelenlegi illetményével megegyező
összegben - a Kjt. 66. § (7) bekezdés figyelembe vételével állapítja meg.
2. A polgármester felkéri a jegyzőt a vezetői megbízással járó munkajogi intézkedések
megtételére.
Határidő: 2021. február 28.
Felelős: 1. pont: polgármester
2. pont: jegyző

4

