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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 181/2015. (IX. 30.) számú határozatával döntött 
az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet 2016. január 1-jével történő alapításáról. 

A döntés alapján a testület új költségvetési szervet hozott létre.  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (1) bekezdése szerint 
a költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabály-
zatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt 
kötelezettségek teljesítéséért. Az Áht. 9. § c) pontja és az Ávr. 1. melléklet a) pontja figyelembevételé-
vel a költségvetési szerv vezetője kinevezésének jogkörét a képviselő-testület gyakorolja. Az 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 jogvi-
szonyban álló 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 pá-
lyázatot 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 182/2015. (IX. 30.) határozatával pályázatot írt ki az Őrbottyáni 
Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet vezetésére.  

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. január 1-től 2020. december 31-ig szól. 

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

Az intézmény az önkormányzat településüzemeltetési, lakás- és helyiséggazdálkodási feladatait látja 
el, továbbá az önkormányzat egyéb intézményei számára műszaki és üzemeltetési feladatokat lát el. 
Az igazgató feladata az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, az intéz-
mény 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 az irányadók.  

A testületi döntésnek megfelelően a pályázati kiírás a www.kozigallas.hu oldalon 3338/2015. iktató-
számon, KJT 170650 sorszámon, valamint a www.orbottyan.hu oldalon megjelent. 

A megadott beérkezési határidőig 4 pályázat érkezett.  

Határidőn túl érkezett pályázat nem volt.  

A pályázatokat benyújtók nevét, iskolai végzettségét és a pályázati kiírásban benyújtandó dokumen-
tumok meglétét az alábbi táblázatban foglaltuk össze:  
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A pályázat részeként b e-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:  

Previák András Krekó János Hollósi János Gedeon And rás 

- a pályázó részletes szak-
mai önéletrajza, 

igen igen igen 

a szervezet működésére 
és vezetésére vonatko-
zó elképzelések ismerte-
tésével egy dokumen-
tumban 

- a munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú vég-
zettség, szakképzettség 
meglétét igazoló okmány 
másolata, 

Budapesti Ybl Miklós 
Építőipari Műszaki Főisko-
la Magasépítés és Város-
gazdasági Intézet –
Magasépítési szak – 
üzemmérnök diploma 

nincs a pályázati kiírásban 
foglaltaknak megfelelő 
végzettsége 

Szent István Egyetem 
Ybl Miklós Építéstudo-
mányi Kar, Műszaki 
menedzser szak – ké-
pesítés megszerzése 
folyamatban, a diploma 
megszerzése 2016 
nyarán 

nincs a pályázati kiírás-
ban foglaltaknak megfe-
lelő felsőfokú végzettsé-
ge 

- a szervezet működésére 
és vezetésére vonatkozó 
elképzelések ismertetése, 

igen igen  igen az önéletrajzzal egy 
dokumentumban  

- a közalkalmazotti jogvi-
szony újonnan történő léte-
sítése esetén 90 napnál 
nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány, illetve 
annak igénylését igazoló 
dokumentum másolata, 

igen igénylést igazoló dokumen-
tum másolatával igazolta 

igénylést igazoló doku-
mentum másolatával 
igazolta 

igénylést igazoló doku-
mentum másolatával 
igazolta 

- a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggő kezelé-
séhez hozzájárul, 

igen  igen igen igen 

- a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy a pályázatot 
véleményező és elbíráló 
képviselő-testület a szemé-
lyét érintő tárgyalásakor 
nyílt vagy zárt ülést tartson, 

nyílt  nem nyilatkozott nyílt nyílt  

- a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy a 
vagyonnyilatkozattételi 
eljárása lefolytatását vállal-
ja, 

igen  igen igen igen 

- a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy nem áll cselek-
vőképességében részleges 
korlátozott, vagy teljes kor-
látozott gondnokság alatt. 

igen  igen  igen igen 

- egyéb 

- építési műszaki ellenőr I 
– épület – szakképesítés 
- építési műszaki ellenőr I 
– mélyépítés és mélyépí-
tési műtárgyak  szakképe-
sítés 

- létesítményi tűzoltók nem 
főfoglalkozású tagjai részé-
re szervezett 40 órás tanfo-
lyam igazolása 
- gyógyszer és tápszerké-
szítő 
- tűzvédelmi szakvizsga 
-  könnyűgépkezelő szak-
képesítés 
- kisteljesítményű kazánfűtő 
szakképesítés 
- szakmunkás bizonyítvány- 
mechanikai műszerész  

- magasépítő techni-
kus 
- Lindab tanfolyamok:  
ereszcsatorna szerelés 
cserepeslemez szerelés 
trapézlemez szerelés 
PLXsíklemez  fedés 
- közigazgatási alap-
vizsga  

- Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Főiskola 
Vendéglátóipari és 
idegenforgalmi szak – 
vendéglátóipari és ide-
genforgalmi üzemgaz-
dász  
- angol középfokú 
nyelvvizsga igazolása, 
- francia középfokú 
nyelvvizsga igazolása, 
- gyümölcspálinka 
gyártó szakképesítés  

A 4 beérkezett pályázat közül három nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak, mert az egyik 
pályázónak nincsen felsőfokú végzettsége és nincs folyamatban sem annak megszerzése, a másik 
pályázónak még nincs meg a felsőfokú végzettsége, tanulmányait jelenleg is folytatja, a diploma meg-
szerzésének várható ideje 2016 júniusa, a harmadik pályázó pedig nem a pályázati kiírásban foglalt 
felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A pályázatokat a testület tagjai az ülés megkezdése előtt a hiva-
tal tanácstermében mindannyian megkapják.  

A Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a garantált illetménynél 
magasabb összegű illetmény megállapítható, azzal, hogy - az egy évet meg nem haladó időtartamú 
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony kivételével - egy év elteltével a közalkalmazottat minősíteni 
kell. Ha ekkor a közalkalmazott alkalmatlan vagy kevéssé alkalmas minősítést kapott, illetményét - e 
törvény erejénél fogva a besorolása szerinti - garantált mértékre kell csökkenteni. 
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Tekintettel az újonnan alapított intézmény és a kinevezendő vezető előtt álló feladatok nagyságára, a 
település fejlődése érdekében végzendő feladatok fontosságára, valamint arra, hogy a vezetőnek egy 
új szervezet kialakítását kell elvégeznie annak minden járulékos feladatával, javaslom, hogy a testület 
éljen a jogszabály adta lehetőséggel és a Kjt-ben meghatározott garantált illetménynél magasabb 
illetményt határozzon meg a vezető részére.  

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy döntsön az előterjesztésben foglaltakról. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

- Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 181/2015. (IX. 30.) határozata az Őrboty-
tyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet alapításáról 

- Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 182/2015. (IX. 30.) határozata az Őrboty-
tyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet igazgatójáról 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

– Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

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

– A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

A 2016. évi költségvetésben az igazgatói illetményre a szükséges fedezetet biztosítani kell. 

5. HATÁROZAT -TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2015. (XI. 11.) számú határozata a 
Gazdasági és M űszaki Ellátó Szervezet igazgatói állására kiírt pál yázat elbírálásáról.  

1. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az igazgatói pályázat érvé-
nyes. 

2. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyáni Gazdasági és 
Műszaki Ellátó Szervezet igazgató tisztségére 2016. január 1-től, határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony létesítésével……………. -t nevezi ki. A képviselő-testület 4 hónap próbaidőt határoz meg.  

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. január 1-től 2020. december 31-ig szól. 

3. A képviselő-testület a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján….. részére  …   Ft. illetményt állapít meg. 

Őrbottyán, 2015. november 5. 
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HATÁROZATOK 

A képvisel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 206/2015. (XI. 11.) számú határozata a 
Gazdasági és M űszaki Ellátó Szervezet igazgatói állására kiírt pál yázat elbírálásáról.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az igazgatói pályázat érvé-
nyes. 

Határid ő:   2016. január 1. 

Felelős:    polgármester  

Végrehajtást végzi:   humánpolitikai ügyintéző 

A képvisel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 207/2015. (XI. 11.) számú határozata a 
Gazdasági és M űszaki Ellátó Szervezet igazgatói állására kiírt pál yázat elbírálásáról.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyáni Gazdasági és 
Műszaki Ellátó Szervezet igazgató tisztségére 2016. január 1-től, határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony létesítésével Previák András-t nevezi ki. A képviselő-testület 4 hónap próbaidőt határoz 
meg. A vezetői megbízás határozott időre, 2016. január 1-től 2020. december 31-ig szól.  

Határid ő:   2016. január 1. 

Felelős:    polgármester  

Végrehajtást végzi:   humánpolitikai ügyintéző 

 

 

 


