
Mé|ykút váro§ Polgármestclc

Elóterje§ztó§

a Képviselő-úestiilet 2016. március 29-ei ü|ésére.

liilg1 Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ intézmén}ryezetői álláshelyére beérkezett

pályázat elbirálá§a.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviseló-testület a 2l3l20l5. (xII.22.) Kl. szénr\í haíá§ozAtá,ral döntött Mélykút város

Önkom.inyzat GAMESZ intézményvezetői (magasabb vezetői) áláshely betöltésére iránltrló

pályázat kiinisáról. A páIyélzal', kiírást a jogszabáIyban foglaltaknak m€gf€lelően a kormányzati

személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv intemetes oldallán, valamint az önkormányzat

§zékielyén lévő hildetótáblán 2016. január 8. napján közzétettük a pályázatok benyújtási

határideje 2016. február 9, napja volt. A magasabb vezetői megbíás időtaltama hatfuozott időre,

20l6, április 1. napjától2021. március 31. napjáig szól.

A pályázati határidőn belül egy páIyázó, Sántáné Czéku§ Timea" az intézmény jelenlegi

igazgatója nyújtott be pályázatot, Sántáné Czékus Tímea pólyázali anyagónak fiásolalól jeleú

e l őt erj e szr é shez me l I é ke l e m.

A kéDviseló-testület a fenti számú határczatában a Dályl2ati feltételeket az alábbiak szednt

határozta meg:

. magyaí állampolgárság; vagy kiilön jogszabály sz€rint a szabad mozglis és taltózkodlás

jogával rendelkezés, illetve bevrindorolt, vagy letelepedett státusz,

. bilntetlen előélet;

o cselekvőképesség;

. l'őiskolai vagy egyelemi vég7enség.

. vagyonnyilatkozat-tét€li eljáiás lefol},tatásrának vállalrás4

. magasabb vezető beosztás ellátására megbíást az kaphat, aki a munkáltatóval

közalkalmazotti jogviszonyban ál, vagy a megbízással egyidejúleg közalka]rnaz otti

.jogviszonyba kinevezhető.
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A páIyazat részeként az alábbi iratok. igazol.lsok benvúitását kérte a Képviselő-te§tület:

. apályálzó tészletes szakmai önéletrajza;

. munkáItató vezetéséIe, fejlesztésére vonatkozó prograín;

. végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata;

. 3 hónapná nem régebbi elkölcsi bizonyítvány,

. a pályázó nyilatkozata anól, hogy nem áll cselekvőképességében ré§zlege§ korlátozott,

vagy teUes korlátozott gondnokság alatt,

o pályázó nyilatkozata arról, hogy - pá|yéLzatáyal kapcsolatban- testüIeti ülés keretében

kívánja-e zált ülés megtatását;

o a palyáző nyilatkozata anól, hogy a pályí.z,aíí anyagában foglalt személyes adatainak a

pályázati eljárással összeffjggő kezeléséhez hozzájárul,

. a pályázó nyilatkozata anól, hogy payáaati arLyagát a pályázati eljáíásban íészt vevők

megismerhessék, kezelhessék;

. a párytlzó nyilatkozata anól, hogy kinevezése, megbizása esetén a vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének eleget tesz.

Sántáné Czékus Tímea páIyázó végzettsége egyetemi §zintú - közgazdász -, amely végzettség

megfelel a iogszabályban meghatarozott végzettségeknek. A páIyázó 20l 1. ápíilis 1. napjától

jelenleg is az intézmény vezetője. Pályázó a páIyázati kiírásban meghatározott dokumentumokat

csatolta pályázatához.

A Képviselő-testület - a közalkalmazottak jogálliisáról szóló 1992. évi xxxl . töívény (a

továbbiakban: Kjt,) 20lA. §-ának (6) bekezdésére tekintettel - fenti számú határozatában döntött

arról is, hogy a pályázatok véIeményezéséíe háromtagú szakmai-szakéItői bizottságot hoz létle,

A beérkezett pályáZat véleményezését a bizottság tagiai elvégezték, a szahmaí-szakéfiői bizottság

2016. március 2-ai üléséről késztilt jeg/zőkónyyet jelen előterjesztéshez mellékelem.

A Magyarország helyi önlormányzatairól Szóló 2011, évi cl-)oo(Ix, törvény 46. § (2)

bekezdé§e éItelmében a képvi§elő-testület zfut ülést taít az érintett kérésére választás, kinevezés,

felmentés, vezetói megbízás adása, annak vi§§zavoná§a, fegyelmi eljárris megindítá§a és

állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakol. Tájékoztatom a T. Képviselő{e§tületet, hogy a

páyázó a napirendi ponttal kapcsolatban zfut ülés megtaltá§át !§!q kérte.



Tájékoztatom a T. Képvi§elő-te§tületet aról, hogy a Kjt. 20lA. § (6) bekezdé§e értelmében a

benyúitási határidő leiártát követő

a) hatvan napon belül, vagy

b) első ülésén, ha ejogot testület gyakololj4

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesitéséíől, illetve a vezetői megbizásról.

Kérem a T. Képvi§eló-teslületet, hogy az elóteú€§ztést tá{gyalja meg és döntsön a beérkezett

pályéuatól|,

Mélykút, 20l6. március l6.

polgárme§ter



.....,/20l6. (III.29.) Kt. szímú

, ... , .... ... , ,.. ,.. .. megbízása

Mélykút váro§ Önkormányzat

GAMESZ intézmén}.vezetői áIáshelyére.

HATÁROZATI-JAVASLAT

l. Mélykút Város Önkormrányzat Képviseló-testülete

úgy dönt, hogy Mélykút város Önkormányzat

GAMESZ intézményvezetői álláshelyére .......,.,,..,,.-t

(§ál: .,..,,......,.,,.........) 20|6. ápdlis l. napjától

2021. március 3l. napjáig t€dedő időszaka megbízza,

Az intézméíyyezető bélezése a vonatkozó jogszabályi

elöírások alapján tönénik.

2. A képviselő-testület felkéri a polgiirmestert

szükséges munkajogi dokumentumok elkészítésére.

F€lelős: Kovács Tamás polgármester (2,ponthoz)

Határidő: azonnal
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JEGYZÓKÖNYV

Készült Mélykút Vfuos Önkományzat cAMEsZ intézményvezetói álláshelyére beérkezett
páIyáaat véleményeúse tárgyában összehívott szaknai-szakéItői bizottság 2016, mfucius 2.
napján l4,00 órakor megtaított ülésén.

Ülés helYe: Métykúti Polgármesteri Hivatal (6449 Mélykút, Petóft tér l.) - Képviselői szoba

A szakmai-szakértői bizottság létszáma: 3 fii

Az ülésen jelen lévö bizottsáqi taeok: Kopcsek Tamiás, a Humánpolitikai Bizottság Elnöke,
Dr, Sztantics PéteI, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke és Torma Gábor, a Gazda§ági
Bizottság Elnöke.

Az ülésen ielen van mée: Varyáné Dr. Egyed llonajegyző.

Az ülé§enjelen lévő meghívott: sántáné czékus Timea pálylízó.

varqáné Dr. Egyed Ilona jegyző: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a GAMESZ
intézményvezetői álláshelyére kiílt pályázati felhívásra a pályázat benyújtásfua nyitva álló
hatíridőn beltil egy pályázat érkezett, aínelyet sántáné czékus Tíme4 az intézmény jeleí egi
igazgatója nyújtott be. A közalkalmazottak jogálásáról szóló 1992. évi xxx L törvény,
valamint a végrehajtrásíra kiadott Korm. rendelet értelmében a magasabb vezetói beosztiisra
kiirt páIyázat esetén a pályéaót a pályaáali, hat.íridő lejártát követő hu§zonegy napon belül a
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább hráromtagú, a betöltendö
munkakör feladatait &intően szakélteleírm€l rendelkezö bizottság hallgatja meg. A bizottság
tagjai véleményének megismerése előtt KéIdezi sántáné czékus Tímea pályázót, hogy
kívránja-e szóban kieg észíteín a páIyázaár?

SriLrrtáné Czékus Timea pályrizó pálvázó: Nem kíván szóbeli kiegészíté§t tenni.

vaiqáné Dr. Egved Ilona jegvzó: A szakmai-szakéltői bizottság tagiai részére a pályazat a
múlt héten kiküldésre került. FelkéIi a bizott§ág tagjait, hogy mondják el a pályázalí^l
kapc§olatos véleményiiket, illetve tegyék f'el esetleges kéídéseiket a pályázónak. sántáné
czékus Tímea r€ndelkezik a pályázatí felhivá§ban megfogalmazott felsőfokú szakirányú
szakképzett§éggel. A pályázat részeként benyújtandó iratokat, nyilatkozatokat csatolta.

A Dálvázat atékelése és a pálvázó meghallqatása ut.ín a §zakmai-§zakénői bizottsáq
eqyhangúan az alábbi szakvéleményt teriesái a kéDviseló-testület elé:

1. A szakmú-szakértői bizottsóg megállapítolta, hogl Mélrkút Vóros Önkormdnyzat
GAMEsz itltézméry}rezelői óllóshelyte kiíít pdlyózqti íelh[rósrí a pólyáznt benyújlásdru
nyitva ólló hatóridőn belül ep pdl!ázat érkezelt A Bizotl§ág meghallgatta a páIyózót,
pdlyázóhoz ihtézett kéídések hagJl íésze d GAMEsz óh.ll át elt konJJha működtetésével
vohak kopcsolarosak,



A páIylízó személyesen elmon.lla, hogJ) a belső ellerrfui jelehlésbeh íoglalt hiányossligok
meg§zünteté§ére nagj rtg)elmel íordít
A bizorrsóg mególlapította, hogy Sántáaé czéku§ Tímea pdlyózó képzetlségét, i etve
szakmai guko ati idejét tekiníve megfelel a jogszabáIyban meghaíórozoíl íeltételeknek é§ i
pól!ózal ídúalmozza a páUőzati íeI hívá§bu meghatálozolt dokumentumokgl.

2, Fentiekrc tekintettel a bizottslig jav.rsoül, l, Képriselő-lestüIefuek Sántáhé Czékus T{mea
i n t é zm é n ! 9 e ze l őí m e g b ízli s ót

3. Tovlíbbó, a bizottsdg Jelhluja a lee .Iő vezetől a lJesze4ési eljálá§ok töflényes
Iejrolyíatásóra.

Km1:

Dr, S Gábor
G.B. Elnök
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