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Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
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1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Rétsági Család és Gyermekjóléti Központ vezetőjének vezetői megbízatása 2022. január 08. nappal 
lejár. 
 
Intézményvezető asszony mind szakmai, mind vezetői munkáját kifogástalan színvonalon végezte. 
Rendszeres ellenőrzések eredményeként is csak jobbító apróbb javaslatok fogalmazódtak meg.  
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A-B.§-ai és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet határozza meg.  
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B.§. (1) bekezdése szerint a maga-
sabb vezető megbízásra pályázatot kell kiírni. A magasabb vezetői kinevezés 5 év határozott időre 
szól.  
A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója: Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(mely jogkör tartalmazza a pályázati feltételek meghatározását). 
 
A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat, az intézményt fenntartó önkor-
mányzat jegyzője látja el. 
 
A Kjt. fenti rendelkezése alapján a Képviselő-testület dönthet úgy, hogy egy szakértelemmel rendelke-
ző bizottságot hoz létre – a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően- , és bízza meg an-
nak tagjait a Család- és Gyermekjóléti Központ intézmény-vezetői feladatainak ellátására benyújtott 
pályázatok szakértői véleményezési feladatainak elvégzésével. 
 
 
A Képviselő-testület hatásköre a Kjt. 20/B. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.  
 
Melléklet: 1. számú melléklet Pályázati felhívás a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ intéz-
ményvezetői beosztására (döntés függvényében a szakértői bizottság hirdetésben való megjelenteté-
se) 



                                                                          

2 
 

 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és engedélyezni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. november 11. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester 
 

2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 

3.)  Jogszabályi háttér 
 

 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (4) be-
kezdése előírja, hogy a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 
szerv (személyügyi központ) internetes oldalán, a fenntartó önkormányzat székhelyén a helyben szo-
kásos módon kell közzétenni, továbbá végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy egyéb módon 
való közzétételt is előírhat, a pályázat benyújtásának határidejét a személyügyi központ internetes ol-
dalán történő közzétételtől kell számítani, a pályázat benyújtásának a határideje pedig a pályázati fel-
hívásnak a személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételtől számított harminc napnál rö-
videbb nem lehet, a (6) bekezdés szerint a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy na-
pon 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, amennyiben a kinevezési, megbízási jogkört testület gyakorolja, a pályázati határidő lejártát 
követő első ülésén dönt a vezetői megbízásról, a 20/B. § (1) bekezdése szerint a magasabb vezető és 
a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni, a pályázatot a megbízási jogkör 
gyakorlója írja ki, a 21/A. § (1)-(2) bekezdése szerint közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három 
hónap próbaidő megállapítása kötelező, melynek időtartama legfeljebb 4 hónapig terjedhet, az (5) be-
kezdés szerint végrehajtási rendelet megállapíthatja munkakörönként azt a szakmai gyakorlatot, 
amelynek megléte esetén nem lehet próbaidőt megállapítani. a 23. § (3) bekezdése szerint a maga-
sabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott 
időre szól. 
 A Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (3) bekezdés a) pontja szerint a pályázati eljárás lefoly-
tatásával összefüggő feladatokat intézményvezető esetén a fenntartó önkormányzat jegyzője látja el, a 
(4) bekezdése a pályázati felhívás tartalmát határozza meg, a (9) bekezdése szerint a pályázatokat a 
pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi, a (10) bekezdése szerint a 
bizottság tagjai között lennie kell a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének, a szakmai érdek-
képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollé-
gium tagjának, a (11) bekezdése szerint a bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat szemé-
lyesen hallgatja meg, a bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartal-
maznia kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét, a (12) bekezdése 
szerint a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok 
elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni, a (13) bekezdése szerint a pályázati eljá-
rást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről vala-
mennyi pályázót írásban értesíteni kell, a 3. § (3) bekezdése szerint 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. 
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4.) Határozati javaslatok  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( ……..)  HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a CSGYK  intézményvezetői megbízás 
lejárta, új kinevezéshez szükséges döntések meghozatala lehetősőgéről készített előterjesztést. 
 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező álláshirdetési anyagot kiegészíti az alábbi 
ponttal: 
 
„A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdésében foglalt szakértő, továbbá a Kjt-nek a szociális, valamint 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendelet 1/A.§ (10) bekezdés c) pontjában megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság véleményezi. 
A kinevezésről Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a 
pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.” 
 
és kéri a pályázati úton történő meghirdetését. 
 
 
 

Határidő: 2021. november 
Felelős: valamennyi érintett munkáltató 

 
 
Mezőfi Zoltán 

     polgármester 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
 
Jámbor Lajos 
       jegyző 



Rétság Város Önkormányzata

                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rétsági Családsegítő és Gyemekjóléti Központ 
 

Intézményvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
  

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.01.09.-2027.01.08-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2651 Rétság, Rákóczi út, 34 .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az
intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat
szerinti (család- és gyermekjóléti központ és szolgálat) feladat ellátása, kapcsolattartás
a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:



•         Főiskola, Szociális alapvégzettség,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         B kategóriás jogosítvány,
•         magyar állampolgárság
•         büntetlen előélet
•         cselekvőképesség
•         15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontjában előírt

képesítés,
•         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,

•         szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén
amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól a megbízást követő
2 éven belüli megszerzése,

•         magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

•         a Kjt. 20. § (2c) és (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
•         városban szerzett vezetői gyakorlat
•         helyismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szerzett vezetői gyakorlat,

jogász, szupervízor, pszichológus vagy mediátor végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz,
•         pályázati feltételekben meghatározottak igazolása, (iskolai végzettséget,

képesítést igazoló oklevél, igazolás vezetői gyakorlatról),
•         az intézmény vezetésére vonatkozó program (a szakmai helyzetelemzésre

épülő fejlesztési elképzeléssel, különös tekintettel a gazdasági helyzetből
adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre),

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,

•         nyilatkozat, miszerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

•         hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

•         hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

•         a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
•         a Kjt. 41.§ szerinti összeférhetetlenségről,
•         nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
•         a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

teljesítéséről

A beosztás betölthetőségének időpontja:



A beosztás legkorábban 2022. január 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 17.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Rétság Város Önkormányzata címére történő

megküldésével (2651 Rétság, Rákóczi út 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RET/ , valamint a beosztás
megnevezését: Intézményvezető.

•         Személyesen: Hesz Ildikó, Nógrád megye, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdésében foglalt szakértő, továbbá a Kjt-nek a
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A.§ (10) bekezdés c)
pontjában megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság véleményezi. A kinevezésről
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a
pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.retsag.hu honlapon
szerezhet.
 

 

Nyomtatás


