
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

      Iktató szám: 183/2015. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. szeptember 10-ei ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága magasabb vezetői, intézményvezetői feladatok 
ellátására vonatkozó pályázat kiírására, valamint a szakértői 
bizottság összetételének meghatározására 

 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné, alpolgármester 
 

Készítette:    Apollónia Aranka, irodavezető 
    Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:  ESZSB 2015. 09. 09. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) igazgatójának az 5 éves határozott időtartamú 

magasabb vezetői megbízatása 2015. december 31. napján lejár. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény (Kjt.) 20/B. §-ában foglalt 

rendelkezések értelmében a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátásáról szóló 

megbízásra a Kjt. 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A 

pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki. 

 

A magasabb vezetői megbízás ellátására, továbbá a pályázati kiírásra vonatkozó további 

részletes előírásokat a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet (Korm. rendelet), és a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (NM 

rendelet) tartalmazza. 

 

A Korm. rendelet 1/A. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a pályázati eljárás lefolytatásával 

összefüggő feladatokat intézményvezető esetén a fenntartó önkormányzat jegyzője látja el. 

 

A pályázati kiírás tervezetét mellékelem, melynek tartalma a Kjt., a Korm. rendelet, valamint 

az NM rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelel. 

 

A FESZGYI intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat a jelen képviselő-

testületi ülésen megszülető döntést követően az alábbiak szerint bonyolítható le: 

 

- KSZK honlapján történő megjelenés: várható időpontja 2015. október 16. 

- Beadási határidő: a KSZK honlapján történő közzétételtől számított 30 nap  

- a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti bizottsági meghallgatás: a pályázati 

határidő lejártát követő 21 nap 

- ESZSB ülés: várhatóan 2015. novemberi-decemberi bizottsági ülés 

- Képviselő-testületi döntés: várhatóan 2015. novemberi-decemberi képviselő-testületi 

ülés. 

 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 

napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 3 tagú, a 

betöltendő munkakör (vezetői beosztás) feladatait érintően szakértelemmel rendelkező 

bizottság hallgatja meg, amelynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület 

tagjai kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.  

 

A Korm. rendelet 1/A. § (9) bekezdése értelmében a pályázatokat a pályázat előkészítője által 

esetenként összehívott bizottság véleményezi. Ugyanezen szakasz (10) bekezdésében 

foglaltak értelmében a bizottság tagjai között kell lennie 

a) a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének, 

b) magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdekképviseleti szövetség, illetve 

egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium 

tagjának. 

A (11) bekezdés értelmében a bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat 

személyesen hallgatja meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, 

amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó 



véleményét, a (12) bekezdés értelmében a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a 

bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell 

terjeszteni, a (13) bekezdés értelmében a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét 

követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban 

értesíteni kell. 

 

Fentiek alapján a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 

intézményvezetői feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság 

összetételét az alábbiak szerint javaslom meghatározni: 

 

- Kállay Gáborné, alpolgármester, 

- dr. Ruzsits Ákos Jenő, aljegyző, 

- Szilágyi Imre, HUSZI irodavezető, 

- Szociális Munkások Demokratikus Szervezetének Helyi Szervezete által delegált tag, 

- Takács Imre, elnök – gyermekvédelmi szakértő – Magyar Családsegítők- és 

Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete, 

- Szociális Szakmai Szövetség által delegált tag, 

- dr. Radoszár Miklós, gyermekvédelmi szakértő. 

 

A Szociális Szakmai Szövetség a szakértői bizottsági feladatot 1-2 pályázó esetében bruttó 

10.000,- Ft, 3-4 pályázó esetében bruttó 15.000,- Ft, 5-6 pályázó esetében bruttó 20.000,- Ft 

szakértői díj, valamint a delegált útiköltségének megtérítése ellenében látja el. 

A Magyar Családsegítők- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete egyszeri bruttó 

20.000, Ft szakértői díj, míg a gyermekvédelmi szakértő bruttó 20.000,- Ft/pályázat szakértői 

díj ellenében látná el a szakértői feladatokat. 

 

Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti tartalommal írja ki a pályázatot, valamint döntsön a szakértői bizottság összetételéről. 

 

 

Budapest, 2015. szeptember 02. 

 

 

Kállay Gáborné s.k. 

alpolgármester 

 

 

Határozati javaslat: 
 

1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 

intézményvezetői feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot a …/2015. számú 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja. 

Határidő: 2015. szeptember 10. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően gondoskodjon. 

Határidő: 2015. szeptember 16. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 



 

3.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága intézményvezetői 

feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételét az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

- Kállay Gáborné, alpolgármester, 

- dr. Ruzsits Ákos Jenő, aljegyző, 

- Szilágyi Imre, HUSZI irodavezető, 

- Szociális Munkások Demokratikus Szervezetének Helyi Szervezete által delegált tag, 

- Takács Imre, elnök – gyermekvédelmi szakértő – Magyar Családsegítők- és 

Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete, 

- Szociális Szakmai Szövetség által delegált tag, 

- dr. Radoszár Miklós, gyermekvédelmi szakértő. 

Határidő: 2015. szeptember 10. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

4.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 a szakértői bizottság tagjainak megbízási díját a …/2015. számú előterjesztésben 

foglalt összegben határozza meg 

 felkéri a Polgármestert, hogy a szakértők megbízási szerződésének aláírásáról 

gondoskodjon a 3142. „Humánszolgáltatási feladatok” költségvetési sor terhére. 

Határidő: a pályázat benyújtásának határidejét követő 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

5.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a Polgármestert, hogy a szakértői bizottság tagjainak értesítése iránt a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

  



Az előterjesztés 1. számú melléklete 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a 

alapján pályázatot hirdet 

 

a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 

 

családgondozó munkakör mellett intézményvezetői (magasabb vezetői) 

beosztás ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő. 

 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig 

szól. 

 

A munkavégzés helye: 

1095 Budapest, Mester u. 19. 

 

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

Családgondozó munkakör betöltése mellett a szociálisan rászorulók részére a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat, átmeneti elhelyezést nyújtó 

szakosított ellátást, illetve gyermekjóléti alapellátásokat biztosító költségvetési intézmény 

vezetése irányítása.  

Ügyeleti időben fogadja és meghallgatja a központba érkezőket. Információkat ad, az új 

klienseket gondozásba veszi. Lakókörnyezetében megismeri a kliensei családtagjait, a 

családok belső struktúráját, a környezeti feltételeiket. Felismeri és ismerteti a konfliktusokat 

és ezek okait. A családokkal közösen dolgozza ki a lehetséges konfliktusmegoldó stratégiát. 

Meghatározza a személyes együttműködési szükségleteket. Rendszeresen és folyamatosan 

együttműködik a családokkal. Az együttműködési stratégiát írásbeli szerződés keretében 

rögzíti. Együttműködik a konfliktushelyzetben lévő személyekkel kapcsolatba kerülő 

nevelési, oktatási intézményekkel, alapítványokkal, egyházakkal. Javaslatot tehet a 

kapcsolódó társintézmények igénybevételére. Részt vesz a problémamegoldó csoportok 

munkájában. 

A költségvetési szerv irányítója és egyszemélyes felelőse az igazgató, önálló munkáltatói és 

gazdálkodási jogkörrel. Felelős az irányítása alatt álló szervezet törvényes működéséért, a 

jogszabályok betartásáért. Vezeti és képviseli az intézményt, meghatározza annak szervezeti 

felépítését és működési rendjét, biztosítja a feladatok végrehajtásához szükséges 

feltételrendszereket. Jóváhagyja a szervezeti egységek ügyrendjét. Felügyeli és ellenőrzi a 

szervezeti egységek, valamint a belső ellenőr munkáját, vezetőit rendszeresen beszámoltatja. 

Elkészíti az Intézmény éves munka és ellenőrzési tervét, valamint éves beszámoló jelentést és 

statisztikai összefoglalót. Felelős az adatvédelemért. Szerződéséket, együttműködési 

megállapodásokat köthet, kötelezettségeket vállalhat a hatályos jogszabályi keretek között. 

Engedélyezi az intézmény által nyújtott természetbeni és pénzbeli támogatásokat.  

 

Illetmény és juttatások: 



Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, és a Kjt. a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 

 

Pályázati feltételek: 

 a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások 1. 

pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség, 

 magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető, 

 magasabb vezetői megbízás feltétele legalább 5 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, szociális szakvizsga hiányában a magasabb vezetői beosztás a 

megbízást követő két évig tölthető be, 

 büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

 magyar állampolgárság, 

 ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolyatatása, 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok ne álljon fenn. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói 

stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, szakmai önéletrajz, 

szakmai gyakorlat igazolása, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolat, 3 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat 3. személy 

betekintéséhez. Amennyiben a pályázó pályázatának zárt ülés keretében történő 

tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozata. Nyilatkozat, hogy a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) 

bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben fennáll-e. Nyilatkozat, hogy 

hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez. Nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi 

eljárást vállalja. 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A KSZK honlapján történő megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csizmaziáné Horváth Marianna nyújt, 

a 215-1077/232-os telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1092 

Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: …/2015/XXV., valamint a munkakör megnevezését: 

családgondozó munkakörre épülő intézményvezetői megbízás. 



 Személyesen: Apollónia Aranka, Polgármesteri és Jegyzői Kabinet irodavezető, 1092 

Budapest, Bakáts tér 14. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló 

bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt. Közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés családgondozó munkakörre – a Kjt. 21/A. § (4) 

bekezdésében foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével történik. 

 

A pályázat elbírálásának várható ideje:  
2015. novemberi képviselő-testületi ülés 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 Önkormányzat honlapja – KSZK-n történő megjelenéssel egyidőben. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. ferencvaros.hu, valamint a 

www.feszgyi.hu honlapon szerezhet. 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

 

 

 

http://www.feszgyi.hu/

