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A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! 

 

 

 

 

Tárgy:   A  Ringató   Bölcsőde   magasabb  vezető  (intézményvezető) beosztás ellátására 

  beérkezett pályázat elbírálása  
 

 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

 

Előkészítő: Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta:  

   

  Humán Erőforrás Bizottság 

 

 

A határozat-tervezet törvényességi szempontból megfelel. 
 

 

 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva  

   jogi előadó                                         aljegyző   jegyző 

 

 

 

 

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Ringató Bölcsőde intézményvezetőjének magasabb vezetői megbízása 2018. június 30. napjával, 

Sipos Ernő Tamásné intézményvezető nyugdíjba vonulása miatt felmentéssel megszűnik. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a szerint 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, mely a 

25/2018. (II.22.) képviselő-testületi határozat értelmében megtörtént. 

A pályázati felhívást a fenntartó a jogszabály szerint a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán, továbbá a helyben szokásos módon 

köteles közzétenni. A pályázati kiírás ennek megfelelően megtörtént és egy érvényes pályázat 

érkezett. 

 

A törvény szerint magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati 

határidő lejártát követő huszonegy napon belül legalább háromtagú, a betöltendő munkakör 

feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. 

Fenti rendelkezést szem előtt tartva megkértük a szakmai bizottság véleményét, melynek tagjai 

Barbainé Bérci Klára gyermekjóléti alapellátási szakértő, Juhászné Kondrik Katalin, a Ringató 

Bölcsőde intézményvezető helyettese, Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens, 

jegyzőkönyvvezető.  

 

A szakmai bizottság az alábbi véleményt alakította ki: 

 

"Az intézményvezetői állásra egy pályázat került benyújtásra. 

A bizottság személyesen hallgatta meg a pályázót (2018. április 18-án). A jelölt pályázatát a 

törvényi előírásoknak és a kiírásnak is megfelelőnek találta és javasolja döntésre előterjeszteni a 

Képviselő-testület elé. 

 

Németh Edina pályázata a kiírásban foglaltaknak megfelelően érkezett be. Szakmai programja 

elhivatottságához mérten mindenre kiterjedő, szakmailag kellően megalapozott, magas 

színvonalú. Az intézményvezetői állás betöltéséhez szükséges tapasztalattal rendelkezik. A 

szakmájában mélyen elhivatott, erről tanúbizonyságot tett a meghallgatás során."  

A Képviselő-testület a szakmai bizottság fenti, írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati 

határidő lejárta, valamint a szakmai bizottság véleményének kialakítása után dönt a közalkalmazotti 

jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A fenti jogszabályok és indokok figyelembe vételével kérem döntésüket a magasabb vezetői 

beosztás betöltésére vonatkozóan beérkezett pályázat bírálatával kapcsolatban! 

 

 

Várpalota 2018. május 7. 
 

     Campanari-Talabér Márta 

            polgármester 



VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI  Határozati javaslat 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

Tel.: 88/592-660, fax: 88/592-676 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. május 25-i ülésén megtárgyalta a 

polgármester előterjesztését és meghozta az alábbi 

 

 

 

…../2018. (V.25.) képviselő-testületi 

h   a   t   á   r   o   z   a   t  o  t : 

 

 

 

1.   Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza 

 

 Németh Edina 

  

 8100 Várpalota, Szélhelyi u. 4. szám  alatti  lakost  2018. július 1-től  2023. június 30-ig   

 terjedő   határozott  időre a várpalotai Ringató Bölcsőde  (8100. Várpalota, Mátyás király u. 

 17.) intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

 Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és e 

 törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

 végrehajtásáról  szóló  257/2000. (XII. 26.) Kormány  rendelet  szabályainak 

 figyelembevételével  állapítja  meg. 

 A Képviselő-testület felkéri Németh Edinát, hogy a megbízás elfogadásáról 15 napon belül 

 írásban nyilatkozzon. 

 

2.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással     

            kapcsolatos  munkáltatói  intézkedéseket  tegye  meg.  

 

 

 

 

Határidő: 2018. június 30. 

Felelős   : Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Csonka  Marianna  személyzeti  és   szakoktatási           

                                           szakreferens                
                                                          

 

 

 

Várpalota, 2018. május 25. 

 

 

 

 Campanari-Talabér Márta    dr. Ignácz Anita Éva 

          polgármester     jegyző  

                    


