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Javaslat a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetője közalkalmazotti 

jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése iránti kérelmével 

kapcsolatos döntések meghozatalára  
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          Szociális és Köznevelési Osztály 
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Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály 
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jogosult bizottságok*:  Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

Testületi ülés időpontja, amely ülésen  

az előterjesztést tárgyalta volna*:            2020. november 24. 

 

 

 

Ellenjegyző:                            Vittmanné Gerencsér Judit  

osztályvezető-helyettes 

Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály 
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*A Képviselő-testület valamint annak bizottságai helyett a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Polgármester hoz döntést. 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

572/2016. (XII.06.) számú határozatával 2017. január 1-től határozatlan időtartamra Takácsné 

Juhász Ildikót a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény állományába kinevezte, egyben 

határozott időre, 2017. január 1-től 2021. december 31-ig tartó időtartamra megbízta az 

intézmény vezetésével.  

 

Takácsné Juhász Ildikó 2020. november 16. napján kelt levelében kezdeményezte 

közalkalmazotti jogviszonyának 2020. december 31. napjával közös megegyezéssel történő 

megszüntetését, valamint intézményvezetői (magasabb vezető) megbízásáról is lemondott 

2020. december 31. napjával.  

 

A közalkalmazottak jogviszonyáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 

25. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében a közalkalmazotti jogviszony megszüntethető 

közös megegyezéssel. 

 

Takács Juhász Ildikó intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatellátásra kapott megbízása 

a közalkalmazotti jogviszonya – közös megegyezéssel történő – megszűnésével egyidejűleg 

megszűnik.  

 

Fentiekre tekintettel az intézményvezetői (magasabb vezető) álláshely pályázati kiírásáról 

szükséges intézkedni. 

A Kjt. 20/A §-ának vonatkozó részei szerint: 

„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. 

 

 (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. 

 

(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 



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. 

 

(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. 

 

(6) 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. 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. 

 

(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. 

 

(8) Az üres munkakör betöltésére irányuló pályázati eljárás esetén – a pályázati 

feltételeknek egyformán megfelelő pályázók közül – előnyben kell részesíteni az önkéntes 

tartalékos szolgálati viszonyban állókat.” 

 

A Kjt. 20/B § (1) bekezdése szerint:  

 

„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.” 



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 szerint: 

1/A. §  (3) A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat 

a) intézményvezető esetén 

aa) a fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője, 

ab) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézménynél a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központi szerve, 

b) az a) pontban foglaltakon kívüli egyéb beosztás esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója 

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, 

(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. 

3. § (1) Magasabb vezetőnek minősül 

a) a szociális intézmény, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője, 

valamint az intézményvezető helyettese, 



b)–c)  

(2) Vezetőnek minősül 

a) az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője és 

helyettese, 

b) az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás 

szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője, 

c) az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézmény gazdasági vezetője, a vezető ápoló, a vezető 

szakápoló, a vezető pedagógus, a bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető. 

d) 

(3) A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú 

végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, 

az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai 

gyakorlat. 

3/A. § A magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a 

közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást 

megelőzően nyilatkozik. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) 

önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 5.3. pontja szerint a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság „5.3. Meghatározza az egészségügyi és szociális intézményvezetői 

pályázatok pályázati feltételeit, dönt a pályázatok kiírásáról.” 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) 

bekezdés értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-

testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 

 

Fentiek alapján kérem Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben 

biztosított jogkörében eljárva - az előterjesztésben foglaltak alapján – szíveskedjék döntését 

meghozni, azzal, hogy a pályázati kiírásra és a pályázati eljárás sikeres lebonyolításának 

időszakára a vezetői megbízásra az intézményvezető-helyettes személyében csak abban az 

esetben kerül sor, amennyiben Takácsné Juhász Ildikó közös megegyezéssel történő 

jogviszonyának megszüntetése ügyében készült dokumentumok aláírásra kerültek. 

 

Tájékoztatom Tisztelt Polgármester Urat, hogy a 3. határozati javaslat I. pontjában szereplő 

„jelen határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét kell érteni. 

 

A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES 

TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4) 

BEKEZDÉSE ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLATOK:  

 

1. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének …./2020. 

(XI.24.) határozata a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetőjének 



közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetése iránti 

kérelméről 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 

I. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) 

bekezdés a) pontjában biztosított jogkörben eljárva Takácsné Juhász Ildikó 

intézményvezető írásbeli kérelmére hozzájárul nevezett közalkalmazotti 

jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, amely alapján 

Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyát, 2020. 

december 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik.  

II. gondoskodik a szükséges munkaügyi dokumentumok törvényes határidőben 

történő elkészítéséről. 

 

Határidő:  2020. december 31. 

Felelős:            Bese Ferenc polgármester 

 

meghozza. 

 

 

2. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

……/2020. (XI. 24.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő 

visszavonásáról  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői pályázat pályázati feltételeinek 

meghatározása tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 3. 

számú mellékletének 5.3. pontjában a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi 

Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy 

dönt, hogy - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntést 

meghozza. 

3. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének …./2020. 

(XI.24.) határozata a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői pályázata 

feltételeinek meghatározásáról és a pályázat kiírásáról  

 



A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye intézményvezetői pályázatának pályázati feltételeit 

jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően határozza meg.  

 

II. gondoskodik a pályázati kiírás közzétételéről.  

 

Határidő:         azonnal 

Felelős:                    Bese Ferenc polgármester 

 

 

 

Budapest, 2020. november 18. 

 

 

 

  Babócsi Beáta    dr. Szabó Tibor 

    előterjesztés készítője     előterjesztő 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


