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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Társulási Tanács 2018. április 4-i nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy: Pályázat kiírása a Tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási 
Intézet intézményvezetői beosztására  
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Előkészítette: Horváth Szilvia humánpolitikai ügyintéző 
  
Megtárgyalja:  
 
Meghívandók: - 
  
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

A Tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Intézményvezetőjének vezetői 
megbízása 2018. június 30. napján lejár. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt. ) 20/A. §-a,  
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 (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján az 
intézményvezetői beosztás (munkakör) ellátására pályázatot kell kiírni. 
 
Az intézményvezető magasabb vezetőnek minősül, megbízása legfeljebb 5 évig terjedő 
határozott időre szólhat.  
A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése értelmében magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
Amennyiben tehát a pályázatot elnyerő személy nem a munkáltató közalkalmazottja, az új 
intézményvezetőnek közalkalmazotti álláshelyet kell biztosítani! 
 
Az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati felhívást közzé kell tenni személyügyi 
központ internetes oldalán, valamint a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén a 
helyben szokásos módon.  
A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ 
honlapján való elsődleges közzétételétől számított harminc napnál rövidebb nem lehet. 
[Kjt. 20/A. (4) bekezdés.] 



 
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 kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója. [Kjt. 20/A. (6) bekezdés.] 
 
A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a 
bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét is. 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a 
pályázatok elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni. [Korm. rendelet 
1/A. § (11)-(13) bekezdés.] 
 
A szakértői bizottság tagjainak javaslom: 

1. Horváthné Somogyi Ildikó szakmai egyesület képviselője 
2. dr. Németh Mária Anita jegyző 
3. Horváth Szilvia humánpolitikai ügyintéző 

megválasztani. 
 
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 
pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg. [Kjt. 20/A. (6) bekezdés.] 

 
Tisztelt Társulási Tanács! 
Kérem az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot meghozni 
szíveskedjenek. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
I. 
 

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Társulás Társulási Tanácsa a 
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet intézményvezetői 
állásának meghirdetésére vonatkozó javaslatot elfogadja, azzal, hogy 
a pályázat előkészítője gondoskodjon az 1. számú melléklet szerinti 
pályázati kiírás közzétételéről. 
 
Határidő:  2018. április 6. 
Felelős:  Társulás elnöke 
 
 

 



 
 

   Határozati javaslat 
II. 

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Társulás Társulási Tanácsa a 
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet intézményvezetői  
beosztására beérkezett pályázatok szakmai elbírálására az alábbi 
személyeket kéri fel: 
  ………………………………………….. 
  ………………………………………….. 
  ………………………………………….. 
 
 
Határidő:  2018. május 15. 
Felelős:  Társulás elnöke 
 
 
Tapolca, 2018. április 4. 

 

        Dobó Zoltán 
     Társulás elnöke 
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