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Előterjesztés 

A Bicske Városi Konyha intézményvezetői 

pályázatáról 
 

 

1.Az előterjesztés száma: 44/2021. 

2.Az előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 

3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. Az előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat  

  2. melléklet: pályázati kiírás 

5. Az előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:- 

6. Az előterjesztés nyilvános 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 közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Bicske Városi Konyha (a továbbiakban: intézmény) intézményvezetőjének vezetői 

megbízása év végén lejár, ezért szükségessé vált pályázat kiírása az intézményvezetői állás 

betöltésére. 

 

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

eljárás során a Kjt. rendelkezései alapján kell eljárni, ami kimondja, hogy közalkalmazotti 

jogviszony csak pályázat útján létesíthető. 

 
A Kjt. 20/B. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 

20/A. § (1) bekezdése alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör 

gyakorlója, azaz jelen esetben a képviselő-testület írja ki. 

 

A képviselő-testület által az önkormányzat fenntartásában lévő szolgáltató feladatokat ellátó 

költségvetési intézmény vezetésére adott intézményvezetői megbízás magasabb vezető 

beosztásnak minősül. 

Magasabb vezető beosztás ellátására történő megbízás a pályázat elnyerését követően legfeljebb 

öt év határozott időre adható. 

Magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a kinevezéssel egyidejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető. 

 

Az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő előkészítő feladatokat – ide 

nem értve a pályázati feltételek meghatározását – az intézményt fenntartó önkormányzat jegyzője 

látja el.   

 

A Kjt. 20/A. § (3) bekezdése alapján a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 
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b a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, 

 
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 

 
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 

 
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 

 

Az intézmény hatályos alapító okiratának 5.1. pontja értelmében a költségvetési szerv vezetőjét 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján bízza meg és gyakorolja 

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

munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a 

továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán közzé kell tenni. Emellett a pályázati 

felhívást a fenntartó önkormányzat a székhelyén a helyben szokásos módon köteles közzétenni.   

A pályázat benyújtásának határidejét a személyügyi központ internetes oldalán történő 

közzétételétől kell számítani.       

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére, 

fejlesztésére vonatkozó programját valamint arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul és kéri-e a pályázat zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján magasabb vezető 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, amelynek nem lehet tagja – a helyi 

önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. 

 

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a 

pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül vagy első ülésén dönt a vezetői megbízásról. 

 

Kérem a határozati javaslatban szereplő pályázati felhívás elfogadását. 

 

Bicske, 2021. november 8. 

 
 
 

Bálint Istvánné 

             polgármester 
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1. melléklet a 44/2021. előterjesztéshez 
 
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
 
Tárgy: A Bicske Városi Konyha intézményvezetői pályázatáról 

 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Városi Konyha 

intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatok ellátására a pályázati felhívást a melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

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

bekezdésében meghatározott meghallgatásra és véleményezésre kijelöli a 

Humánerőforrások Bizottságot és a pályázat előkészítőjét, a jegyzőt. 

 

 

Határidő: a pályázati felhívás megjelentetésére: 2021. december 15. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

2. melléklet a 44/2021. előterjesztéshez 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

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

pályázatot hirdet a 

 
 

Bicske Városi Konyha 

Intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására 
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő.   

 

A vezetői megbízás időtartama: 

 
2022. március 1-jétől 2027. február 28-ig, 5 éves időtartamra szól. 

 

A munkavégzés helye: 

 
Fejér megye, 2060 Bicske, Rózsa u. 1. 
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 
Vezeti és irányítja a Bicske Városi Konyha munkáját, ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, 

szervezési és ellenőrzési feladatokat, gondoskodik az élelmezési anyagok naprakész 

nyilvántartásának vezetéséről. Felelős a főzőkonyhában előállított ételek minőségéért, 

mennyiségéért, az ételek kiadásáért. Összehangolja és ellenőrzi a konyhai dolgozók 

tevékenységét, étlapot állít össze. Összeállítja a nyersanyagszükségletet, gondoskodik azok 

beszerzéséről, a megkötött szerződések szerint. Nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet, 

elkészíti a nyersanyagkiszabást. Felelős a Bicske Városi Konyha élelmiszer biztonságáért, a 

konyha rendeltetésszerű működéséért. Betartja és betartatja a HACCP, a közegészségügyi, 

járványügyi és egyéb vonatkozó jogszabályokat, előírásokat. 

 
Illetmény és juttatások: 

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

XXXIII. törvény, a közalkalmazottk jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 77/1993. Kormányrendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott 

szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél rendelkezései az irányadóak. 

 
Pályázati feltételek: 

 

- 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 

      -  felsőfokú végzettség, vendéglátó ipari szakképesítés 

   -  gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) használat 

 -  vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatójánál közalkalmazotti jogviszonyban áll,  

vagy a vezetői megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető 

      -  3 hónap próbaidő vállalása 

    -  legalább 3 év vezetői tapasztalat főtevékenységként 841117 számú kormányzati és 

önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai megnevezésű államháztartási 

szakágazatba tartozó tevékenységet végző költségvetési szervnél 
 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 

Felsőfokú vendéglátóipari, közgazdász végzettség 

Legalább 5 év vezetői tapasztalat főtevékenységként 841117 számú kormányzati és 

önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai megnevezésű államháztartási 

szakágazatba tartozó tevékenységet végző költségvetési szervnél 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 
- Fényképes, szakmai önéletrajz; az iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok 

másolatai 

- az intézmény vezetésére vonatkozó program (vezetői program) 

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

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 
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- 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 

- 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  

- 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 munkakör legkorábban 2022. március 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 „Bicske Városi Konyha 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 60 napon belül. 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

 

https://kozigallas.gov.hu/ 

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.  

 

 


