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  Előterjesztés 

pályázati kiírás a Bicskei Gazdasági Szervezet  

magasabb vezetői feladatainak ellátásáról 

 
1. előterjesztés száma: 169/2019. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban (Kjt.) 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi 

önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intéz-

ményeknél szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Bicske Gazdasági Szervezet jelenleg kinevezett igazgató magasabb vezetői megbízása 2019. 

október 27. napjával lejár. A Kjt. 20/B.§ (1) bekezdés értelmében „A magasabb vezető és a ve-

zető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pá-

lyázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.” 
 

E § (2) bekezdés értelében „A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a 

vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszony-

ban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.” 

 

Kjt. 20/A.§ (3) bekezdése írja elő, hogy a pályázati felhívásban meg kell jelölni: 

- munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 

- a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, 

- a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 

- a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 

- a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 

 

Kjt. 20/A. § (5) bekezdése szabályozza, hogy a pályázathoz csatolni kell: 

- a vezetési, fejlesztési programot, 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással  

   összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

- a követelmények igazolására vonatkozó okiratokat, 

 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyönkor-

mányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szó-

ló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet hatálya kiterjed „a gazdasági-műszaki szolgáltató, teleknyil-
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vántartó és műszaki informatikai, település- és intézményellátó, település-üzemeltetési és gondno-

ki, a piacfelügyeleti tevékenységet végző, a családi rendezvényeket lebonyolító, kábeltelevíziót 

üzemeltető, valamint - ha jogszabály másként nem rendelkezik - egyéb szolgáltató tevékenységet 

végző költségvetési szervekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára.” 

E rendelet 3. § (1) bekezdése határozza meg, hogy magasabb vezető a költségvetési szerv vezető-

je és helyettese. 

 

A besorolás és illetmény a Kjt. előírása szerint, továbbá a Kjt. 66.§ (8) bekezdésére tekintettel a 

garantált illetménynél magasabb illetmény kerülhet megállapításra.  

 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdés előírja, hogy „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 kinevezé-

si, 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 pá-

lyázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.” 

 

Javasolom, hogy a képviselő-testület a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottságot jelölje ki, 

mint szakértelemmel rendelkező bizottságot a pályázati anyagokkal kapcsolatos előzetes felada-

tok ellátására. 

A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes 

oldalán, valamint a helyben szokásos módon kell közzétenni. 

 

Fentieket figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak 

elfogadására. 

 

Bicske, 2019. augusztus 1. 

 

 

 

 

        Pálffy Károly 

         polgármester 
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1. melléklet a 169/2019. számú előterjesztéshez 

 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Bizottság kijelölése 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Gazdasági Szervezet magasabb vezetői 

feladatainak ellátására kiírt pályázati anyagokkal kapcsolatos véleményezésre a Város- és Vállal-

kozásfejlesztés Bizottságot jelöli ki. 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Pályázati kiírás a Bicskei Gazdasági Szervezet magasabb vezetői feladatainak ellá-

tására 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi 

XXXIII. 20/A és 20/B. §-ai alapján pályázatot hirdet a Bicskei Gazdasági Szervezet (2060 Bics-

ke, Kossuth utca 60-62.) igazgatói (magasabb vezető) beosztásának ellátására az alábbi feltéte-

lekkel: 

 

közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

foglalkoztatás jellege teljes munkaidő 

vezetői megbízás időtartama határozott idő, 5 év 

munkavégzés helye Fejér megye, 2060 Bicske, Kossuth utca 60-62. 

a beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői 

megbízással járó lényeges feladatok 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intéz-

mény vezetése, településüzemeltetési, műszaki szol-

gáltatási tevékenység irányítása, koordinálása, köz-

szolgáltatási feladatok az intézmény alapító okirata 

szerint, a fenntartó döntésében foglaltaknak megfelelő 

jogszabályi előírások szerinti ellátása. Gyakorolja az 

intézménnyel jogviszonyban álló munkavállalók felett 

a munkáltatói jogokat, szervezi irányítja és ellenőrzi 

az intézmény alapító okiratában meghatározott tevé-

kenységek ellátását, vezetőként biztosítja az intéz-

mény rendeltetésszerű és gazdaságos működtetését a 

fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően. 

Közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi és 

polgármesteri döntések előkészítésében és végrehajtá-
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sában. 

pályázati feltételek felsőfokú végzettség, 

B kategóriás jogosítvány, 

vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

magyar állampolgárság,  

cselekvőképesség,  

büntetlen előélet,  

a vezetői beosztás ellátására szóló megbízás feltétele a 

munkáltatóval határozatlan időre szóló közalkalma-

zotti jogviszony, 

pályázati elbírálásánál előnyt jelent legalább 3 év vezetői tapasztalat 

illetmény és juttatások Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 66.§ (8) bekezdésére tekintettel a garantált 

illetménynél magasabb illetmény kerülhet megállapí-

tásra.  

benyújtandó dokumentumok felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, 

szakképesítést igazoló dokumentum, 

az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 

program, 

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  

nyilatkozat arról, hogy a pályázó 

- a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat 

tételi kötelezettséget vállalja, 

- pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges keze-

léséhez hozzájárul, 

- pályázat elbírálásának nyilvános vagy zárt tárgyalá-

sához hozzájárul-e, 

- sikertelen pályázat esetén pályázó kéri, hogy pályá-

zati anyaga – ideértve a pályázó által benyújtott 

személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – ke-

rüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási 

határidőtől számított 90 napon belül, 

 

pályázat benyújtásának határideje 2019. szeptember 20. 

pályázat elbírálásának határideje legké-

sőbb 

2019. október 11. 

pályázat elbírálásának módja A pályázatokat a kijelölt bizottság előzetesen vélemé-

nyezi, a képviselő-testületet döntését megelőzően. A 

kinevezés 3 hónap próbaidővel történik. 

munkakör betölthetőségének legkorábbi 

időpontja 

2019. október 28. napját követően 

pályázat benyújtásának módja - postai úton a pályázatnak a Bicske Város Önkor-

mányzata címére történő megküldésével (2060 

Bicske, Hősök tere 4.) Kérjük a borítékra feltüntetni 

„ Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatói pályázat”, 

- személyesen: Bicske Polgármesteri Hivatal – jegy-
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zői titkárság 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

egyéb lényeges információ A pályázat elbírálója fenntartja az eljárás minden sza-

kaszában az eredménytelenné nyilvánítás jogát. 

 

 

 

 

 

Határidő: 2019. augusztus 5. 

Felelős: polgármester 

 


