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Előterjesztés   

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. január 17-i ülésére 
 
Tárgy: I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Intézményvezető, költségvetési szerv-, és gazdasági vezető (magasabb vezető) beosztására 
kiírt II. pályázati forduló eredménye 
 II. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
intézményvezetői (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) feladatok 
ellátására megbízás  
 
Ikt. sz.: LMKOH/280-14/2019. 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 135/2018. (IX. 27.) 
határozatával úgy döntött, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb 
vezető) beosztására pályázati felhívást ír ki, amelyre pályázat nem érkezett be. 

    
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 176/2018. (XI.22.) határozatával 
úgy döntött, hogy ismételten pályázatot ír ki Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági 
vezető, magasabb vezető) beosztására.  
 
A pályázati kiírás megküldésre került az NKI részére 2018. november 26. napján, ahol a 
kérelemben foglaltaknak megfelelően 2018. december 5. napján közzétételre került a 
www.kozigallas.hu oldalon a benyújtási határidőig 2019. január 7. napjáig.  
A pályázati kiírás további közzétételére sor került 2018. december 5. napján a 
www.lajosmizse.hu oldalon és Lajosmizse Város Önkormányzatának hirdetőtábláján is.    
A pályázatok benyújtásának módjaként a postai és elektronikus úton történő megküldés került 
kiírásra a pályázatban. 2019. január 8. napján hivatalos feljegyzés keretében rögzítésre került, 
hogy pályázat a megjelölt beosztás ellátására nem érkezett. Ezzel egyidejűleg értesítettem a 
Szakértő Bizottság tagjait, hogy pályázat benyújtására nem került sor, így a véleményező 
bizottsági ülés megtartására nincs szükség, tekintettel arra, hogy véleményezendő pályázat és 
meghallgatandó pályázó nincs.  
 
A jelenlegi intézményvezető Tengölics Judit intézményvezetői megbízása határozott időre: 
2019. január 31. napjáig szól.  
 

II. Az intézményvezetői munkakör betöltésére irányadó jogszabályi háttér:  
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. (2) bekezdése és 
20/B. § (5) bekezdése a következők szerint rendelkezik:  
„(2) A 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezés esetén a pályázat kiírása nélkül 
létesíthető közalkalmazotti jogviszony akkor is, ha egyébként a munkakör betöltéséhez 
pályázat kiírása kötelező. Ezen túlmenően, a munkakör pályázat kiírása nélkül is 
betölthető 
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a) olyan munkakör esetén, amely tekintetében – kilencven napon belül – már 
legalább két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására, 

b) ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos 
megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez 
szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem 
biztosíthatók, 

c) ha a munkáltatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban legalább kilenc hónapig 
foglalkoztatott személlyel az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony megszűnését 
követő egy hónapon belül létesítenek közalkalmazotti jogviszonyt, feltéve, hogy az 
ösztöndíjas foglalkoztatottként ellátott feladatai részét képezték a kinevezésében 
foglalt munkakörének, és az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony nem a munkáltató 
azonnali hatályú felmondásával szűnt meg, 

d) helyettesítésre vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására szóló 
határozott idejű kinevezés esetén, vagy 

e) ha ezt végrehajtási jogszabály előírja. 
…. 

20/B. § (5) A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátása – a munkáltató vezetője 
kivételével – pályázat kiírása nélkül is betölthető 

a) a 20/A. § (2) bekezdésének a)-b) pontja szerinti esetben, továbbá 
b) ha a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelőzően legalább egy éve 

közalkalmazotti jogviszonyban áll a munkáltatóval. ” 
 

A 20/B. § (5) bekezdése nem teszi lehetővé, hogy a munkáltató vezetőjére azaz az IGSZ 
vezetője esetében pályázat kiírása nélkül is betölthető legyen a munkakör, ezért az alábbi 
szabályokat szükséges figyelembe venni. 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. IX. 21. ülésén 
140/2017. (IX.21.) határozatával jóváhagyta Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely 
2017. október 1-jén lépett hatályba.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat az Intézmény munkarendjére vonatkozóan az alábbi 
rendelkezésekkel él: 

„3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

3.1. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok 
Az intézményvezető munkáját Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
és Lajosmizse Város Polgármestere irányításával a munkaköri leírásban foglaltaknak 
megfelelően végzi. Az intézményvezető biztosítja az intézmény jogszerű, szakmai 
elveknek megfelelő működését. Az IGSZ dolgozói felett a munkáltatói jogokat az 
intézményvezető gyakorolja.  Képviseli az intézményt más szervek felé. Az 
intézményvezető általános helyettese a számviteli ügyintéző I. E minőségében eljárva az 
intézményvezető távollétében az egyes munkáltatói jogok (kinevezés, jutalmazás, stb.) 
kivételével, gyakorolja az intézményvezető feladat-, és hatáskörét.  
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Intézményvezetői pályázati eljárás lefolytatásáig, illetve az új intézményvezetői 
kinevezés adásáig az intézményvezetői feladatokat ideiglenesen az addig 
intézményvezetői pozíciót betöltő személy látja el.  
Ha az intézményvezetői pozíció hirtelen betöltetlenné válik (pl. halála miatt), akkor 
az intézményvezetői pozíciót az intézményvezető-helyettes, ha nincs helyettes, a 
számviteli ügyintéző I. közalkalmazott látja el, ideiglenesen.”  

 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Ávr.) 167/E. § (1) bekezdés 10. pontja meghatározza, hogy amennyiben a 
vezetői poszt ideiglenesen betöltése az SZMSZ alapján történik, akkor a kérelemhez 
annak kivonatának beadása is szükséges. 
 
Ávr. 167/E. §: 
 „167/E. § (1) 

10. a vezetői kinevezésről, megbízásról, felmentésről, vezetői megbízás visszavonásáról, 
megszüntetéséről szóló okirat, továbbá a szervezeti és működési szabályzat szerinti ideiglenes 
megbízás esetén a vezetői jogok gyakorlására ideiglenesen jogosult személy kinevezéséről 
vagy megbízásáról szóló okirat, valamint a szervezeti és működési szabályzat a vezető 
általános helyettesítés rendjét magában foglaló kivonata,” 
 
Fenti jogszabályokra és az intézmény szervezeti és működési szabályzatában foglaltakra 
tekintettel, továbbá arra, hogy a jelenlegi intézményvezető asszony nyugdíjba vonul, a két 
pályázati kiírási eljárás eredménytelenül zárult, az intézmény megbízott vezetőjeként az 
SZMSZ- szerinti Számviteli Ügyintéző I. besorolású személy töltheti be a munkakört az 
eredményes pályázati kiírás lezárásáig. Ennek érdekében a Számviteli Ügyintéző I. 
munkakört betöltő közalkalmazott kinevezésének módosítása szükséges, ideiglenes vezetői 
megbízás adásával, amelyet 2019. február 1. napjától 2020. május 31. napjáig javaslok 
meghatározni, figyelemmel a 2019-es költségvetési év zárszámadással történő lezárására. 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 
 

I. Határozat-tervezet 
……/2019.(….) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Intézményvezető, költségvetési szerv-, és gazdasági vezető (magasabb vezető) 
beosztására kiírt II. pályázati forduló eredménye 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető magasabb vezető) 
beosztására II. alkalommal kiírt pályázati felhívás eredménytelenül zárult, tekintettel 
arra, hogy pályázat benyújtására nem került sor.   
Határidő: 2019. január 24. 
Felelős: Képviselő-testület  
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II. Határozat-tervezet 
 
.../2019. (…) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
intézményvezetői (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) feladatok 
ellátására megbízás  

  
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szervezeti és működési 

szabályzat szerint ideiglenesen megbízza Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezte intézményvezetői (költségvetési szerv-, és 
gazdasági vezető, magasabb vezető) feladatainak ellátására az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 3.1. pontjában foglaltak alapján a számviteli ügyintéző I. 
közalkalmazottat, Suba Benedeket (6050-Lajosmizse, Bajza u. 17.).   

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban foglalt 
intézményvezetői feladatok ellátásával 2019. február 1. napjától 2020. május 31. 
napjáig bízza meg Suba Benedeket, figyelemmel a 2019-es költségvetési év 
zárszámadással történő lezárására.  

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pont szerinti 
közalkalmazott részére, a 2.) pontban foglalt időtartamra az alábbi illetményt állapítja 
meg: ……………….. Ft 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a megbízással kapcsolatos valamennyi feladat ellátására és dokumentum 
aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. január 17. 

 
Lajosmizse, 2019. január 8. 

 
    Basky András s.k. 
         polgármester  


