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A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Az Ápoló Otthon magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat 
elbírálása

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: György Beáta személyzeti és szakoktatási szakreferens 

Az előterjesztést megtárgyalta: 
Humán Erőforrás Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva 
jogi előadó aljegyző jegyző

mailto:v%C3%A1rpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 185/2014. (XII. 11.) határozatával pályázatot írt ki az Ápoló Otthonban
magasabb vezetői beosztás ellátására.

A pályázat  benyújtási  határideje  2015.  január  30-án  járt  le.  A fenti  határidőig  1  pályázat
érkezett, amely megfelel a pályázati felhívásban megadott feltételeknek. A pályázó szociális
szervező  főiskolai  végzettséggel  rendelkezik,  a  fenti  végzettséget  1996.  december  31-ig
lehetett  megszerezni,  azt  követően  pedig  a  bolognai  rendszerben  alapképzésben  szociális
munka szakon szerezhető szociális munkás végzettséggel egyenértékű. 

A pályázat a mellékleteivel együtt megtekinthető György Beáta személyzeti és szakoktatási
szakreferensnél.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. §
(1) bekezdése szerint a magasabb vezetői feladat ellátása magasabb vezető beosztásra történő
megbízással  történik.  A magasabb  vezetői  megbízás  feltétele,  hogy  a  közalkalmazott  –  a
kinevezés  szerinti  munkaköre  mellett  –  látja  el  a  magasabb  vezetői  beosztásból  eredő
feladatait.  A megbízást  és  annak  elfogadását  írásba  kell  foglalni.  Magasabb  vezető  csak
felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. A Kjt. 23. § (3) bekezdése
rendelkezik  továbbá  arról,  hogy  a  magasabb  vezetői  megbízás  jogszabályban  megjelölt,
legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A  fenti  jogszabályok  és  indokok  figyelembe  vételével  kérem  döntésüket  a  pályázat
elbírálásával kapcsolatosan. 

Várpalota, 2015. február 2. 

Talabér Márta
polgármester 
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Várpalota  Város Önkormányzati  Képviselő-testülete  2015. február  19-i  ülésén meghozta a
következő határozatot:

… /2015. (II. 19.) képviselő-testületi határozat:

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Koromné Palkovics Edit
(sz.: Palkovics Edit, Várpalota, 1958.06.24., an.: Magdics Ilona) Várpalota, Petőfi S. u.
18. szám alatti lakost 2015. március 1-jétől 2017. február 28-ig terjedő határozott időre az
Ápoló Otthon elnevezésű intézmény vezetői teendőinek ellátásával. 

Illetményét  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  és  a
végrehajtásáról  szóló  257/2000.  (XII.  26.)  Kormányrendelet  szabályainak
figyelembevételével állapítja meg.

A Képviselő-testület felkéri Koromné Palkovics Editet, hogy a megbízás elfogadásáról 15
napon belül írásban nyilatkozzon.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Talabér Márta polgármestert, hogy a magasabb vezetői
megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 

György Beáta, személyzeti és szakoktatási szakreferens

Várpalota, 2015. február 19.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző 


