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Elıterjesztés   
Lajosmizse Város Önkormányzata  

Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére 
 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 

 Intézménye intézményvezetıi beosztására kiírt pályázati felhívás visszavonása, 
 új pályázat kiírása 

Iktatószám: I/11439/9/2012. 
            
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 

 A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye intézményvezetıi beosztására vonatkozó pályázat kiírásról 164/2012.(X. 25.) 
határozatával döntött. A pályázati kiírás közzétételének helyeként megjelölésre került a Hivatalos 
Értesítı is. A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. a pályázati felhívás közzétételére árajánlatot 
tett, melynek alapján minden megkezdett kéziratoldal 62.400.Ft + Áfa. Maga a pályázati felhívás 
mintegy 4644 karakter, amely 4 megkezdett oldalnak felel meg, így a megjelentetés bruttó 316.992.-Ft 
kiadást jelentene. A pályázati felhívásnak a Hivatalos Értesítıben történı közzététele nem kötelezı, 
ezért javaslom, hogy azt határozatunkból töröljük, mivel jelentıs költségvonzata lenne.  

 A Nemzeti Közigazgatási Intézet (továbbiakban: NKI) internetes oldalán megjelenı listában az 
állás megnevezése címszó alatt a jogi szakértı megnevezés került megjelölésre, és a magasabb vezetıi 
beosztás, csak annak megnyitását követıen, a részletes pályázati hirdetményben jelenik meg. Az NKI 
internetes felülete továbbra is – a kitöltést követıen – automatikusan generálja a pályázati felhívást, 
ami a Képviselı-testület határozatának megfelelı, ugyanakkor a szintén automatikusan felkerülı 
álláshelyeknél a munkakört láthatjuk.   Amennyiben a pályázati felhívást fenti oknál fogva újra meg 
kívánjuk jelentetni, úgy az csak ismételt közzététel útján lehetséges - a jelenlegi kiírás egyidejő törlése 
mellett -, amely elsıdleges közzétételnek minısül.  

 
Mindezek figyelembevételével kérem T. Képviselı-társaimat az intézményvezetıi beosztásra kiírt 

pályázati felhívás tárgyában hozott határozat visszavonására, új pályázat kiírására, mely kizárólag az 
NKI internetes felületén történı megjelenés határidejét, illetve a Hivatalos Értesítı – mint közzététel 
helyének - törlését érinti.  

 
I. Határozat-tervezet 

 
…./2012. (…...) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye intézményvezetıi beosztására  
164/2012. (X. 25.) ÖH-val kiírt pályázati felhívás visszavonása  
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás gesztor 
Önkormányzata a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye intézményvezetıi beosztására 164/2012. (X. 25.) ÖH.-val kiírt pályázati 
felhívás visszavonja. 



 
 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás gesztor 
Önkormányzata felkéri az aljegyzıt a jelenlegi pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási 
Intézet honlapjáról való töröltetésére, egyúttal arra, hogy az 1.) pontban foglaltakról Felsılajos 
Község Önkormányzatának Képviselı-testületét tájékoztassa.  

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. november 29. 

II.  Határozat-tervezet 
 
.../2012. (…) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi  
beosztására pályázati felhívás kiírása 

  
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulásának gesztor önkormányzata 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
intézményvezetıi állásának betöltésére pályázatot ír ki 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. 
rendelet, illetve  
- a gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint a 
vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 13/2002. (III. 28.) 
EüM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével, az alábbi pályázati felhívásban foglaltak szerint: 
 

Pályázati felhívás 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulásának gesztor 
önkormányzata pályázatot hirdet Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye intézményvezetıi beosztásának betöltésére. 
 
A munkáltató megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata 
      6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
 
Betöltendı munkakör: jogi szakértı 
 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony 
 
Magasabb vezetıi beosztás megnevezése: intézményvezetı 
 
A magasabb vezetı megbízás idıtartama:  A megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 
A megbízás kezdı napja: 2013. április 1.  
A megbízás megszőnésének idıpontja: 2018. március 31.  
 
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı 
 
Munkahely: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
       



Munkavégzés helye: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.  
 
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetıi megbízással összefüggı lényeges feladatok: A 
jogszabályokban meghatározott magasabb vezetıi feladatok, valamint az intézmény Alapító 
okiratában megállapított szolgáltatások magas színvonalon történı ellátásához szükséges 
tevékenységek ellátása. 
 
A megbízás feltételei: 

- büntetlen elıélet; 
- tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá, 
- magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkezı, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, 
- az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete vagy a 15/1998. (IV. 30.) 

NM rendelet 2. számú melléklete, vagy a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet szerinti 
szakirányú felsıfokú iskolai végzettség,  

- legalább öt év felsıfokú végzettséget vagy felsıfokú szakmai képesítést igénylı, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 
területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy öt év vezetıi 
gyakorlat, 

- - az intézményben fennálló határozatlan idıre szóló kinevezés, illetıleg a vezetıi 
megbízással egyidejőleg felsıfokú végzettségő vagy felsıfokú szakmai képesítést 
igénylı munkakörben történı határozatlan idıre szóló kinevezés; 

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
 
A magasabb vezetıi megbízáshoz elıírt kiegészítı feltételek: ------- 
 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján.  
Vezetıi pótlék mértéke: a pótlékalap 250 %-a. 
 
A pályázat benyújtásának formája: a pályázatokat postai úton 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. és 

elektronikus formában lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre egyaránt be kell nyújtani.  
A pályázat benyújtásának határideje: 
- postai úton: 2013. január 15. 
- elektronikus úton: 2013. január 15. 15,00 óra 
 
A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények: -  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28. 
 
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete bírálja el Felsılajos község polgármestere véleményének kikérésével.  
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó szakmai életrajzát; 
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot a szakmai 

helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléssel. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

- a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen elıéletet igazoló hatósági 
bizonyítványát; 

- a végzettségeket, igazoló oklevelek másolatait; 
- korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat; 
- a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 



- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezetı beosztásával a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 
43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn; 

- a pályázó nyilatkozatát arról, amely szerint a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) 
bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn; 

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvıképességet kizáró 
vagy korlátozó gondnokság alatt. 

 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
- Lajosmizse Város honlapja (http://lajosmizse.hu) 
- Felsılajos Község honlapja (http://felsolajos.hu) 
- Szociális Közlöny,  
- Oktatási és Kulturális Közlöny, 
- Egészségügyi Közlöny. 
 
A kormányzati személyügyi feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történı publikálás 
idıpontja: 2012. december 10.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a 06-76-
457-575-ös telefonszámon. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. november 29. 
 
 
Lajosmizse, 2012. november 19. 
 
       Basky András sk. 
       polgármester 


