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                                                                      „Nyílt ülésen tárgyalandó”  
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017. március 29-i ülésére                                                                 

 
 

Tárgy:  Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása 
 
Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság 

              
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 

 
Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének vezetői megbízása 2017. szeptember 30-
án lejár, ezért a magasabb vezetői megbízásra pályázatot kell kiírni a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (1) bekezdése 
értelmében.  

„20/A. § (1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan 
közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek 
megfelelt. A pályázatot – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezési jogkör 
gyakorlója írja ki. Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató dönthet arról, hogy a 
munkakör, illetve a beosztás betöltése pályázat alapján történik.” 
 
A pályázati eljárásra az alábbi jogszabályok az irányadók: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 

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

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.), 

- 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 (továbbiakban: 257/2000 (XII. 26.) Korm. 
rendelet), 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet (továbbiakban: 1/2000 
(I.7.) SZCSM rendelet), 

-  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet ( továbbiakban:15 /1998. (IV. 30.) NM rendelet), 
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- a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 
szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 
388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 388/2007. (XII. 23.) Korm. r.). 

 
Az intézményvezető kinevezése az Mötv. 41.§ (7) bekezdése értelmében a Képviselő-testület 
hatásköre.  
„41. § (7) A helyi önkormányzat képviselő-testülete – amennyiben törvény kivételt nem tesz – 
kinevezi az intézmény vezetőjét.” 
 
A Kjt 23. § (1) és (3) bekezdésében az alábbiak szerint rendelkezik a magasabb vezetőről: 
„23. § (1) A magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása magasabb vezető, illetve vezető 
beosztásra történő megbízással (a továbbiakban: megbízott vezető) történik. A magasabb 
vezetői, illetve vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott – a kinevezés szerinti 
munkaköre mellett – látja el a magasabb vezetői, illetve vezetői beosztásból eredő feladatait. 
A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. Magasabb vezető – a 90. §-ban foglalt 
kivétellel – csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. Nem lehet 
megbízott vezető a közalkalmazott a gyakornoki idő tartama alatt.” 
 
„(3) A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 
évig terjedő határozott időre szól.” 
 
A 257/2000 (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja meghatározza, hogy ki 
minősül magasabb vezetőnek: 
 

„3. § (1) Magasabb vezetőnek minősül 
a) a szociális intézmény, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője, 
valamint az intézményvezető helyettese,” 
 
A Gyvt. 15. §  (8) és a 11/A. (8) bekezdése az alábbiakban szabályozza a gyermekvédelmi 
rendszerben dolgozók körét: 

15. § (8) A gyermekvédelmi rendszerben a külön jogszabályban meghatározott 
munkakörben, valamint önkéntes jogviszonyban nem foglalkoztatható az a személy, akivel 
szemben a 11/A. § (8) bekezdésben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll, vagy aki e 
törvényben meghatározott igazolási kötelezettségének ismételt szabályszerű felhívásra sem 
tesz eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívülálló ok 
következménye. 
 

„11/A. § (8) Nem lehet gyermekjogi képviselő az a személy, 
a) aki büntetett előéletű, 
b) aki büntetlen előéletű, de a bíróság büntetőjogi felelősségét jogerős ítéletben 

megállapította a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi 
IV. törvény XII. fejezet I. címében meghatározott élet, testi épség és egészség elleni 
bűncselekmény, II. címében meghatározott egészségügyi beavatkozás, orvostudományi kutatás 
rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmény, kényszerítés, a lelkiismeret és 
vallásszabadság megsértése, közösség tagja elleni erőszak, személyi szabadság megsértése, 
emberrablás, emberkereskedelem, zaklatás, magántitok megsértése, visszaélés személyes 
adattal, visszaélés közérdekű adattal, XIV. fejezetében meghatározott házasság, család, 
ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmény, embercsempészet, XV. fejezet V. címében 
meghatározott hivatalos személy elleni bűncselekmény és VI. címében meghatározott 
igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, XVI. fejezet II–IV. címében meghatározott 
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köznyugalom, közbizalom és közegészség elleni bűncselekmény, lopás, sikkasztás, csalás, 
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, rablás, kifosztás, zsarolás, orgazdaság, illetve a 2012. évi C. 
törvény XV. Fejezetében meghatározott élet, testi épség és egészség elleni bűncselekmény, 
XVI. Fejezetében meghatározott egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni 
bűncselekmény, XVII. Fejezetében meghatározott egészséget veszélyeztető bűncselekmény, 
emberrablás, emberrablás feljelentésének elmulasztása, emberkereskedelem, személyi 
szabadság megsértése, kényszerítés, a lelkiismeret és vallásszabadság megsértése, közösség 
tagja elleni erőszak, az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése, személyes adattal 
visszaélés, közérdekű adattal visszaélés, zaklatás, magántitok megsértése, XIX. Fejezetében 
meghatározott nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekmény, XX. Fejezetében 
meghatározott gyermekek érdekét sértő és család elleni bűncselekmény, környezetkárosítás, 
természetkárosítás, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése, ózonréteget lebontó 
anyaggal visszaélés, XXVI. Fejezetében meghatározott igazságszolgáltatás elleni 
bűncselekmény, XXIX. Fejezetében meghatározott hivatalos személy elleni bűncselekmény, 
XXXII. Fejezetében meghatározott köznyugalom elleni bűncselekmény, XXXIII. Fejezetében 
meghatározott közbizalom elleni bűncselekmény, embercsempészet, járványügyi 
szabályszegés, rablás, kifosztás, zsarolás, lopás, sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, orgazdaság vagy olyan bűntett miatt, amelyet bűnszervezet keretében követett el 

ba) ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés 
beálltától számított tizenkét évig, 

bb) öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától 
számított tíz évig, 

bc) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított 
nyolc évig, 

bd) közérdekű munka vagy pénzbüntetés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított öt 
évig, 

be) végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított 
három évig, 

c) aki a b) pontban meghatározott bűncselekmény miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll, 
d) aki a szakmai gyakorlata meglétének vizsgálata során figyelembe veendő foglalkozás 

tekintetében foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt áll, valamint 
e) akinek szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítéletével megszüntette, valamint – ha 

külön jogszabály másképp rendelkezik – akinek szülői felügyeleti joga a gyermek nevelésbe 
vétele miatt szünetel.” 
 
A Képviselő-testület által elfogadott pályázati kiírást a Kjt. 20/A.§ (4) bekezdése értelmében a 
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: 
KÖZIGÁLLÁS) internetes honlapján valamint a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A 
257/2000 (XII. 26.) Korm. rendelet nem ír elő más közzétételt. 

 
Kjt. 20/A.§ „(4) A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 

ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. 
Emellett a pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében 
pályázat nélkül betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés) 

a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén, 
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok 

székhelyén is, továbbá 
c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen 
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a helyben szokásos módon köteles közzétenni. Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban 
vagy egyéb módon való közzétételt is előírhat. Ebben az esetben, továbbá az a)–c) pontban 
foglalt esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján 
való közzétételének időpontját. 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. 
Álláshirdetés esetén e határidőket az a) pont alapján történő közzétételtől kell számítani.” 
 
A pályázattal kapcsolatos időpontok meghatározását az KÖZIGÁLLÁS honlapján történő 
közzététel napjától kell számítani. A pályázat beadási határideje a közzétételtől számított 
legalább 30 nap. 
 
A pályázati felhívás kötelező tartalmi elemeit és a pályázat kezelésének előírásait a Kjt. 
20/A.§ (3), (5), (7) bekezdései és a 20/B. § határozza meg. 

Kjt. 20/A. § „(3) A pályázati felhívásban meg kell jelölni: 
a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 
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.” 

 
Kjt. 20/A. § „(5) A pályázó – a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon túlmenően 

– a pályázathoz csatolja 
a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére 

vonatkozó programját, 
b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására 

vonatkozó okiratokat.” 
 
Kjt. 20/A. § „(7) A benyújtott pályázat tartalma – törvény eltérő rendelkezése hiányában – 

csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén a 
pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó az általa 
benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől 
számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és személyes 
adatait törölni kell.” 
 

Kjt. „20/B.§ (1) A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 
20/A.§ (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a 
megbízási jogkör gyakorlója írja ki. 

(2) A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás 
ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

(3) Ha e törvény alapján a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásához pályázatot 
kell kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is. 

(4) Ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti 
jogviszony létesítése is szükséges – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezési 
jogkör a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg.” 
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A szociális és gyermekjóléti intézmény vezetőjének megbízására vonatkozóan a Kjt. 
rendelkezésein túl: 
- a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A.§ (3) bekezdése a) pontja és a (4)-(13) § és  
- 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 6. § (6)-(8) bekezdése és a 
- 15 /1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet az alábbiakban rendelkezik: 
 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §: 
„(3) A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat 
a) intézményvezető esetén 
aa) a fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője, 
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.” 
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1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 6. §: 
„(6) Szociális szakvizsga letételére köteles – az államháztartás működési rendjéről szóló 
kormányrendelet szerinti gazdasági vezető kivételével – 
a) az állami fenntartású szociális intézmény, integrált intézmény magasabb vezetője, 
b) az állami fenntartású, több alapszolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató magasabb 
vezetője, 
c) a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmény, szolgáltató vezetője, 
magasabb vezetője, 
d) az a)–c) pontok szerinti egyházi, nem állami fenntartású személyes gondoskodást nyújtó 
intézmény vezetésével a fenntartó által megbízott személy (intézményvezető), 
ha felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 
(7) A (6) bekezdés szerinti vezetői megbízással, illetve kinevezéssel rendelkező személy a 
megbízást, kinevezést követő három éven belül köteles – a személyes gondoskodást végző 
személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM 
rendelet 5. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a szociális szakvizsgát letenni. 
Ha a vezető a szociális szakvizsgát határidőben nem teszi le, a (6) bekezdés szerinti vezetői 
beosztásban a szociális szakvizsga megszerzéséig nem foglalkoztatható. 
(8) Mentesül a szakvizsga letételének kötelezettsége alól az, aki a szociális szakképesítéshez 
kapcsolódó szakterületen tudományos fokozatot vagy doktori cselekmény alapján doktori 
címet szerzett, továbbá az, akinek 2001. január 1-jét követően öt vagy öt évnél kevesebb 
időtartam van hátra a reá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig.” 
„(13) Ha szociális szolgáltatás, illetve ellátás a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátással 
egy intézmény, szolgáltató keretében kerül megszervezésre, az intézményvezetői munkakört az 
intézmény, szolgáltató által nyújtott bármelyik ellátási, szolgáltatási forma vezetőjére 
meghatározott, felsőfokú végzettség körébe tartozó képesítési előírásoknak megfelelő személy 
betöltheti.” 
 
15 /1998. (IV. 30.) NM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja, a (8) bekezdés és a 2. sz. 
melléklet az alábbiakról rendelkezik: 
„3. § (2) Magasabb vezetői, vezetői beosztást 
a) család- és gyermekjóléti szolgálatnál, központnál, 
betöltő személyek – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – szociális szakvizsga 
letételére kötelezettek.” 
 
„3. § (8) Többcélú intézményben vezetői megbízást az kaphat, illetve vezetői munkakörbe az 
nevezhető ki, aki bármely, az intézmény által biztosított szolgáltatás, illetve ellátás vezetőjére 
meghatározott, felsőfokú végzettség körébe tartozó képesítési előírásoknak megfelel.” 
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2. sz. melléklet: 

„Képesítési előírások a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes 
formáiban vezetői beosztásban dolgozók részére 

 
I. Alapellátások 

Ellátási forma Vezetői beosztás Képesítés 

   
1. Család- és 
gyermekjóléti szolgálat 
és család- és 
gyermekjóléti központ 

 magasabb 
vezető/vezető 

felsőfokú szociális alapvégzettség*, okleveles 
pszichológus, pszichopedagógus, 
mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés 
segítő szakember, okleveles szociálpolitikus-
közgazdász, szociális menedzser, 
viselkedéselemző 
család- és gyermekvédelem szakos 
pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi 
tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi 
tanácsadó, szociális igazgatásszervező 
oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, 
tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, 
pedagógiai előadó, gyógypedagógus, 
védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, 
jogász, igazgatásszervező, szociális 
menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, 
védőnő 

* Felsőfokú szociális alapvégzettség: általános szociális munkás, szociális munkás, okleveles 
szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, okleveles szociálpolitikus, szociálpedagógus.” 
 

1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez 

 személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottaknak az adott munkakör 
betöltéséhez szükséges képesítési  

minimumelőírásai 
 
 „3. Házi segítségnyújtás 

 alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény  
munkatársak  

%-ban 

OKJ-S képesítés igény  
munkatársa

k  
%-ban 

speciális 
alkalmazási 

igény 

     

vezető gondozó 
önálló 
szolgáltatás 
esetén 

szociális munkás 
 

100      

szociálpedagógus      

okleveles 
egészségügyi 
szociális munkás 

     

okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 
szociálpolitikus 
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ápoló, vagy 
gyógytornász- 
fizioterapeuta 

     

okleveles 
rehabilitációs 
szakember 

     

szociális 
menedzser 

      

vezető gondozó 
más szociális 
szolgáltatással 
integrált 
szolgáltatás 
esetén 

  szociális 
segítő 

szociális 
asszisztens 

 100  

   rehabilitációs 
nevelő, segítő 

  

  szociális 
szakgondoz
ó 

gerontológiai 
gondozó 

  

  pszichiátriai 
gondozó 

  

  szenvedélybeteg-
gondozó  

  

  szociális gondozó, 
szervező  

  

  általános 
ápoló 

 foglalkozásegész
ségügyi 
szakápoló  

 

   geriátriai 
szakápoló  

 

   hospice 
szakápoló  

 

   körzeti közösségi 
szakápoló  

 

   pszichiátriai 
szakápoló  

 

   sürgősségi 
szakápoló  

 

szociális 
gondozó 

  szociális 
gondozó 

fogyatékossággal 
élők gondozója  

 100  

  szociális gondozó 
és ápoló  

  

  szociális 
segítő 

szociális 
asszisztens  

mentálhigiénés 
asszisztens  

 

   rehabilitációs 
nevelő, segítő 

  

  szociális 
szakgondoz
ó 

gerontológiai 
gondozó  

  

  pszichiátriai 
gondozó  

  

  szenvedélybeteg-
gondozó  

  

  szociális gondozó, 
szervező  

  

  általános 
ápoló 

 foglalkozásegész
ségügyi 
szakápoló  

 

   geriátriai 
szakápoló  

 

   hospice 
szakápoló  

 

   körzeti közösségi 
szakápoló  
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   pszichiátriai 
szakápoló  

 

   sürgősségi 
szakápoló  

 

 
 
8. Idősek ellátása 
8.1. Idősek nappali ellátása, demensek nappali ellátása 

 alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény  
munka
társak  
%-ban 

OKJ-S képesítés igény  
munkatársak  

%-ban 

speciális 
alkalma

zási 
igény 

     

nappali ellátás 
vezető önálló 
nappali 
intézmény 
esetén 
 

szociális munkás 
 

100      

szociálpedagógus      

andragógus      

okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 
szociálpolitikus 

     

okleveles 
egészségügyi 
szociális munkás 

     

ápoló, vagy 
gyógytornász- 
fizioterapeuta 

     

okleveles 
rehabilitációs 
szakember 

     

mentálhigiénikus       

Szociális menedzser       

szociális 
gondozó 

  általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló 90  

    pszichiátriai szakápoló 

    sürgősségi szakápoló 

    körzeti közösségi 
szakápoló 

    foglalkozás egészségügyi 
szakápoló 

  szociális 
gondozó 

fogyatékosságg
al élők 
gondozója 

 

   szociális 
gondozó és 
ápoló 

 

  szociális segítő szociális 
asszisztens 

foglalkoztatás-szervező 

    mentálhigiénés 
asszisztens 

    szociokulturális animátor 

  szociális 
szakgondozó 

gerontológiai 
gondozó 

 

   pszichiátriai 
gondozó 

 

   szociális 
gondozó, 
szervező 

 

   szenvedélybete
g gondozó 
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szociális, 
mentálhigiénés 
munkatárs 

szociális munkás 
 

    100  

szociálpedagógus       

egészségügyi 
szociális munkás 

      

okleveles egészség- 
pszichológus 

      

okleveles 
rehabilitációs 
szakember 

      

pszichológus       

viselkedéselemző       

mentálhigiénikus       

„ 
 
Javaslom, hogy a pályázat a KÖZIGÁLLÁS honlapján és a helyben szokásos módon - az 
önkormányzat honlapján - legyen közzétéve. A megjelenő pályázati felhívás a mellékletben 
megadott tartalommal megegyezik. 
 

A 257/2000 (XII. 26.) Korm. rendelet az alábbiak szerint szabályozza az intézményvezető 
megnevezését és a vezetői pótlékát. 

„14. § A magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői 
pótléka nem lehet kevesebb a 4. számú mellékletben meghatározott összegnél.”  

„4. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez 

A magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői 
pótléka 

 
I. Magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka 

  Beosztás megnevezése 
Vezetői pótlék mértéke  

(a pótlékalap  
%-ában) 

 1. A helyi önkormányzatok, Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság által fenntartott intézmény intézményvezetője 

 

  a) bentlakásos szociális intézmény intézményvezetője (ide 
nem értve a lakóotthon intézményvezetőjét) 

250% 

  b) szakellátást nyújtó gyermekvédelmi intézmény 
intézményvezetője 

250% 

  c) szociális és gyermekjóléti alapellátást együttesen végző 
intézmény vezetője 

250% 

  d) szociális vagy gyermekjóléti alapellátást nyújtó 
intézmény intézményvezetője 

200% 

  e) lakóotthon intézményvezetője 200% 
 
Önkormányzatunk a Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. 
(II. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdése értelmében 100.000.- Ft/hó összegben 
állapította meg az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének vezetői pótlékát. 
 



11 
 

„(4) Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének pótléka 100 000 Ft/hó, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 70. § (2) bekezdésében rögzített szabályok 
alapján az önkormányzati fenntartású egyéb költségvetési szervek vezetőjének pótléka 75 000 
Ft.” 
 
Javaslat az intézményvezetői pályázati eljárás ütemezésére: 
 

határidő tennivaló 
2017. április 20. Képviselő-testület kiírja a magasabb vezetői 

pályázatot, a pályázat felkerül a 
KÖZIGÁLLÁS honlapjára, valamint az 
önkormányzat honlapjára. 

2017. május 31. Vezetői pályázat benyújtási határideje 
2017. június 2. Vezetői pályázatok bontása. 
2017. június 21-ig  A szakmai bizottság kialakítja a 

pályázatokról a véleményét. 
2017. júniusi 28. A képviselő-testület dönt a magasabb vezetői 

pályázatról. 
 

 
 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra. 
 
 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a 
Alapszolgáltatási Központ intézményvezetésére 2017. október 1-től 2022. szeptember 30-
ig. Az intézményvezetői álláshelyet a hatályos jogszabályok alapján, a mellékelten csatolt 
pályázati felhívás szerint meghirdeti. 
 
Határid ő: a pályázati kiírás meghirdetésére: azonnal, 
a véleményezésre: a pályázatok beadási határidejét követő 21. nap 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2017. március 9. 
 
 
 
  Solymosi Sándor  
  polgármester 
 
 
 
 

 



12 
 

Pályázati felhívás 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján pályázatot 

hirdet 
 

az Alapszolgáltatási Központ  
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama:  A vezetői megbízás határozott időre, 2017. október 1-től 
2022. szeptember 30-ig szól 
 
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Batthyány u 2/a. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok (család- és gyermekjóléti szolgáltatás, 
házi segítségnyújtás, étkeztetés, idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
területi védőnői szolgálat, iskola-egészségügyi szolgálat) irányítása, munkájának 
koordinálása, jogszerű működésének biztosítása a hatályos jogszabályokban, az alapító 
okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban 
foglaltak szerint. 
 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint Kistarcsa Város Önkormányzat 
költségvetési rendeletében meghatározott vezetői pótlék és béren kívüli juttatásként 
készpénzösszeg biztosítása az irányadók.  

Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság, 
- büntetlen előélet, 
- cselekvőképesség, 
- magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,  

- Főiskola – a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontja vagy 
a 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 3. vagy 8.1. szerinti felsőfokú 
végzettség és szociális szakvizsga, vagy a szociális szakvizsga elvégzéséről a 
pályázó nyilatkozata a megbízást követő három éven belüli letételére.  

- legalább öt év, felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést 
igénylő, a gyermekvédelem vagy a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, 
illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai 
gyakorlat. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

- Vezetői gyakorlat,  
- szociális szakvizsga. 
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A pályázathoz csatolni kell: 

1. Szakmai önéletrajz 
2. Az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely a pályázó szakmai 

helyzetelemzésére épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazza 
3. Az iskolai végzettséget tanúsító okiratokat vagy a közjegyző által hitelesített másolatát 
4. 3 hónapnál nem régebbi, közalkalmazotti jogviszony megfelelés igazolásáról szóló 

erkölcsi bizonyítvány 
5. A pályázó nyilatkozata arról, hogy: 

• a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

• a pályázóval szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 41.§ (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll 
fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, 

• megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,  
• pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, amennyiben 

igényli, 
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

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

• a pályázat elbírálásában közreműködő személyek a pályázat tartalmát 
megismerhetik, a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  A munkakör legkorábban 2017. október 1. 
napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Tomeczné Brancs Katalin nyújt a 
28/507-149-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  

- Postai úton, a pályázatnak Kistarcsa Város Önkormányzat címére történő 
megküldésével (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.), vagy személyesen 
ugyanezen címen. Kérjük a borítékon feltüntetni „Alapszolgáltatási Központ 
intézményvezetői pályázat”. 

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok elbírálásáról az előkészítő 
bizottság véleményezését követően Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
dönt.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

- Kistarcsa Város Önkormányzat honlapja 
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja:  2017.április 20. 


