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Előterjesztés 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- 

Kapcsolat Központ intézményvezetői pályázatáról 

1.Az előterjesztés száma: 29/2021. 

2.Az előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 

3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. Az előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat pályázati felhívásról 

- 2. melléklet – határozati javaslat melléklete 

5. Az előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

   - Humánerőforrások Bizottság 

6. Az előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. Az előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. Az előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

-  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 

-  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.) 

- 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: 

kormányrendelet) 

- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

- Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2019. (XII.11.) 

önkormányzati rendelete Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti- és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ (a továbbiakban: 

intézmény) vezetőjének vezetői megbízása 2021. december 31. napjával lejár, ezért 

szükségessé vált pályázat kiírása a vezetői állás betöltésére. 

A vonatkozó kormányrendelet alapján az intézmény vezetője magasabb vezetőnek minősül. 

A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele 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. További feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő 

gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik. 

Felsőfokú végzettség alatt a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet 1. pontjában meghatározott végzettségeket kell 

érteni. 

 

http://uj.jogtar.hu/
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A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni.  

A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.  

Tekintettel arra, hogy az intézmény önkormányzati költségvetési szerv, ezért a pályázati eljárás 

során a Kjt. valamint a kormányrendelet alapján kell eljárni.  

 

A 257/2000. (XII.26.) Kormányrendeletben foglaltak értelmében: 

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). 

(4) A pályázati felhívásnak – a Törvény 20/A. §-ának (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően 

– tartalmaznia kell 

a) a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat, 

b) a jogviszony időtartamát, határozott idejű jogviszony esetén a jogviszony kezdő napját és 

megszűnésének időpontját, 

c) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire 

vonatkozó szabályokat. 

(5) * 

(6) * 

(7) A pályázathoz csatolni kell 

a) a pályázó szakmai életrajzát, 

b)–c) * 

d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

e) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó 

nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll 

fenn. 

(8) A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok 

elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intézményt 

megismerhessék. 

(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. 

 

 

3. § (1) Magasabb vezetőnek minősül 

https://njt.hu/jogszabaly/1998-15-20-3D
https://njt.hu/jogszabaly/1997-31-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1997-31-00-00
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a) a szociális intézmény, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője, 

valamint az intézményvezető helyettese, 

(3) A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele 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. 

3/A. § A magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott 

nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően 

nyilatkozik 

Az intézmény hatályos alapító okiratának 5. pontja értelmében az intézmény vezetőjét Bicske 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján legfeljebb öt éves határozott 

időre bízza meg és gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 

Ennek értelmében a pályázat kiírója a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a 

polgármester gyakorolja. 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a 

pályázókat 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, 

de kötelezően tagja a pályázat előkészítője vagy képviselője, valamint a szakmai érdek-

képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselője vagy a szakma szerint illetékes 

szakmai kollégium tagja. 

A képviselő-testület, mint kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt 

véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a közalkalmazotti 

jogviszony létesítéséről a magasabb vezetői megbízásról.  

A pályázati felhívást a Kjt. értelmében a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 

szerv internetes oldalán, valamint a fenntartó önkormányzat székhelyén (honlapján) is közzé 

kell tenni. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ 

honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál - a munkáltató vezetésére kiírt 

pályázat esetén harminc napnál - rövidebb nem lehet. 

Kérem a pályázati felhívás és a szakértelemmel rendelkező bizottság összetételére vonatkozó 

határozati javaslat elfogadását. 

 

 

Bicske, 2021. október 4. 

 

                                                      

                                                      Tisztelettel: 

 

                                                                                      Bálint Istvánné  

                                                                                        polgármester 
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1. melléklet a 29/2021. előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 

intézményvezetői pályázatáról 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magasabb vezetői feladatok 

ellátásáról szóló pályázati felhívást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (6) 

bekezdésében 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.rend. 1/A.§ (9) bekezdésében 

meghatározott meghallgatásra és véleményezésre eseti bizottságot hoz létre, amelynek 

tagjai: 

 

a. Sulyokné Guba Judit a Humánerőforrások Bizottság Elnöke 

b. Balázs Péter a Humánerőforrások Bizottság tagja 

c. Varga Györgyné a Humánerőforrások Bizottság tagja 

d. Dr. Lovasné Báder Katalin a Humánerőforrások Bizottság tagja 

e. Némethné Horváth Nikoletta a Humánerőforrások Bizottság tagja 

f. a szakmai érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselője, vagy 

a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagja – akinek/akiknek 

felkérésére felhatalmazást kap a polgármester 

g. Fritz Gábor jegyző, mint a pályázat előkészítője 

 

 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

2. melléklet a 29/2021. előterjesztéshez 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a "közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 20/B. §-ai alapján  

pályázatot hirdet  

az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 

Intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 2022. január 1-jétől 2026. december 31-ig, 5 éves időtartamra 

szól  

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2060 Bicske Ady Endre u. 1. 
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény - amely többek között családsegítő és gyemekjóléti alapellátási tevékenységet 

végez és ellátja a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Család és Gyermekjóléti 

Központ feladatait – rendeltetésszerű működésének, szakmai tevékenysége feltételeinek 

biztosítása.  

Illetmény és juttatások: 

       Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint 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 rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 

30.) NM rendelet 2. melléklet 1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség   

- magyar állampolgárság 

- büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja 

szerinti büntetőeljárás hatálya alatt és nem áll fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d) - (2e) 

bekezdésében meghatározott kizáró ok 

- cselekvőképesség 

- a 257/2000. (XII.26.) Korm. rend. 3.§ (3) bekezdése alapján legalább öt év felsőfokú 

végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális 

ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

-  Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

-  B kategóriás jogosítvány  

-  a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 

- szociális szakvizsga 

- helyismeret 

- vezetői gyakorlat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- részletes szakmai önéletrajz 

- végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata 

- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet 

igazolására, vagy megkérésének igazolása 

- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 

- önkéntesen hozzájárul Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete és bizottsága 

ülésére benyújtandó előterjesztésben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a 2011. évi 

CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése alapján a személyes adatai kezeléséhez és az 

elbírálásban résztvevők általi megismerhetővé tételéhez 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés 

tartását 

http://uj.jogtar.hu/
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- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) 

bekezdésében és a 43/A §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, 

illetőleg vállalja annak megszüntetését jogviszony létesítése esetén  

- szakmai gyakorlat igazolása 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását 

vállalja 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2022. január 1. napjától 

tölthető be.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Igazgatóság 

honlapján történő elsődleges megjelenést követő 30. nap 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, zárt borítékban a pályázatnak Bicske Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (2060 Bicske, Hősök tere 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás 

megnevezését „Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 

Intézményvezető ” 

Ügyfélkapun keresztül Bicske Város Önkormányzata Hivatali Kapujára (rövid név: 

BICSKEONK, krid: 341914991) küldve. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A bizottsági véleményezést követően Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

dönt az érvényes pályázatokról.  

 

A pályázat elbírálásának határideje:  

A pályázati határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés.  

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

 www.bicske.hu  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fritz Gábor jegyző nyújt, a 06/22/565-

464 -es telefonszámon. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bicske.hu. honlapon szerezhet.  

 


