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A tárgyalandó témakör tárgya:
Segítő Kéz Szociális Szolgálat intézményvezető pályázatra beadott pályázatok elbírálása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 139/2017. (IX.27.) számú határozatával döntött az
Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat 2018. január 1-jével történő megalapításáról.
A döntés alapján a testület új költségvetési szervet hozott létre.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 10.§ (1) bekezdése szerint
költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban
foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek
teljesítéséért. Az Áht. 9.§ c) pontja és az Ávr. 1 melléklet a) pontja figyelembevételével a költségvetési szerv
vezetője kinevezési jogkörét a képviselő-testül4et gyakorolja. A Mötv. 41. § (7) bekezdése szerint a helyi
önkormányzat képviselő-testülete – amennyiben törvény kivételt nem tesz-kinevezi az intézmény vezetőjét. A
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt) 83/A § (1) bekezdése szerint az
önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében – a helyi önkormányzatokról szóló törvény eltérő
rendelkezése hiányában – a kinevezés és a felmentés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az
egyéb munkáltatói jogokat pedig a polgármester gyakorolja. A Kjt. 20/B. § (1) bekezdése 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. A költségvetési szerv vezetője
magasabb vezetőnek minősül, így a beosztás ellátására a képviselő-testületnek pályázatot kellett kiírni a Kjt.
hivatkozott rendelkezései szerint.
Fentiek alapján a képviselő-testület 140/2017. (IX. 27.) határozatával pályázatot írt ki az Őrbottyáni Segítő Kéz
Szociális Szolgálat vezetésére.
A vezetői megbízás határozott időre, 2018. január 1-től 2022. december 31-ig szól.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó tényleges feladatok:
Az intézmény szociális étkeztetési, házi segítségnyújtási, idősek nappali ellátásával kapcsolatos, valamint
család. és gyermekjóléti szolgálati feladatokat lát el.
Az intézményvezető feladata az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, az
intézmény munkájáról történő beszámolás, az előírt dokumentációk vezetése, a költséghatékony működés
tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormány
rendelet az irányadó.
A testületi döntésnek megfelelően a pályázati kiírás a www.közigallas.hu oldalon 2955/2017. iktatószámon, Kjt
252452 sorszámon megjelent.
A megadott beérkezési határidőig 1 pályázat érkezett.
Határidőn túl érkezett pályázat nem volt.
A pályázó a pályázati kiírásban feltüntetett dokumentumokat hiánytalanul benyújtotta.
A Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a garantált illetménynél magasabb
összegű illetmény megállapítható azzal, hogy – az egy évet meghaladó időtartamú határozott idejű
közalkalmazotti jogviszony kivételével – egy év elteltével a közalkalmazottat minősíteni kell.

Ha akkor a közalkalmazott alkalmatlan vagy kevéssé alkalmas minősítést kapott, illetményét a törvény erejénél
fogva a besorolása szerinti, garantált mértékre kell csökkenteni.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy döntsön az előterjesztésben foglaltakról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
- Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2017. (IX. 27.) határozata az Őrbottyáni Segítő
Kéz Szociális Szolgálat alapításáról
- Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2017. (IX.27.) számú határozata feladatellátási
szerződés kötéséről Vácduka Község Önkormányzatával
- Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2017. (IX. 27.) számú határozata az Őrbottyáni
Segítő Kéz Szociális Szolgálat vezetőjéről
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
-

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

-

Az államháztartásról szóló törtvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

-

A közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

- 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR
MEGNEVEZÉSE
A 2018. évi költségvetésben az intézményvezetői illetményre szükséges fedezetet biztosítani kell.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Humánügyi Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a
pótlékalapot 500 %-ban javasolja meghatározni.
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének……/2017. (XI. 29.) számú határozata az
Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálásáról:
1. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az intézményvezetői pályázat
érvényes.
2. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyáni Segítő Kéz
Szociális Szolgálat intézményvezetői tisztségére 2018. január 1-től, határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony létesítésével Muzsay Mártát nevezi ki. A képviselő-testület 4 hónap próbaidőt határoz meg.
3. A vezetői megbízás határozott időre 2018. január 1-től 2022. december 31-ig szól.
4. Alapilletményét a Kjt és a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint, vezetői pótlékát Kjt 70. § (2)
bekezdésének alapján a pótlékalap ….%-ában állapítja meg.
Őrbottyán, 2017. november 20.
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