
         
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 193/2018. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. november 22-ei ülésére 

 
 

Tárgy:   A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ intézményvezetői 
(magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása 

 
Előterjesztő:    dr. Bácskai János, polgármester 
 
Készítette:    Apollónia Aranka, irodavezető 
    Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 

 

Előzetesen tárgyalja:   ESZSB 2018. november 21. 
  
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Böjte Bernadett s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X 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! 

 

A Tisztelt Képviselő-testület a 2018. szeptember 20-ai ülésén a 263/2018. (IX.20.) számú 

határozatával úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (a 

továbbiakban: FIÜK) intézményvezetői feladatinak ellátására magasabb vezetői pályázatot ír 

ki. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. 

§-ában és a 20/B. §-ában, valamint a fent hivatkozott képviselő-testületi döntésben 

foglaltaknak megfelelően a pályázati felhívás 2018. szeptember 27. napján a kormányzati 

személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (KÖZIGÁLLÁS) és a 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat honlapján megjelent. 

 

A Kjt. 20/A. § (4) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján a pályázat benyújtásának 

határideje a munkáltató vezetésére (intézményvezető) kiírt pályázat esetén a pályázati 

felhívásnak a KÖZIGÁLLÁS internetes oldalon való elsődleges közzétételétől számított 

harminc napnál rövidebb nem lehet. 

Fentiekre figyelemmel a FIÜK intézményvezetői feladatainak ellátásra vonatkozó magasabb 

vezetői pályázat benyújtásának határideje 2018. október 27. napja volt, mely határnapig 

Czakóné Dobó Krisztina nyújtotta be pályázatát. 

 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a 

pályázót a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a 

betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy – az általa létrehozott szakértői bizottság – 

az ESZSB 2018. novemberi ülésén hallgatja meg a pályázót, melynek eredményéről a 

Bizottság elnöke a pályázó Képviselő-testület általi meghallgatását megelőzően ad 

tájékoztatást. 

 

A Kjt. 23. § (1) bekezdése értelmében a magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása 

magasabb vezető, illetve vezető beosztásra történő megbízással történik. A magasabb vezetői, 

illetve vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott – a kinevezés szerinti munkaköre 

mellett – látja el a magasabb vezetői, illetve vezetői beosztásból eredő feladatait. Magasabb 

vezető csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése értelmében a magasabb vezetői, valamint a vezetői 

megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. 

 

Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 

szíveskedjen és a szakértői, Egészségügyi és Szociális Bizottság állásfoglalását figyelembe 

véve döntsön az igazgatói megbízásról. 

 

Budapest, 2018. november 13. 

 

         dr. Bácskai János s.k. 

             polgármester 

Határozati javaslat: 

 

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

dönt, hogy a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ intézményvezetői feladatainak 

ellátására kiírt magasabb vezetői pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2018. november 22. 



2.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az eredményes pályázat alapján Czakóné Dobó Krisztinát 2019. január 1. 

napjától 2023. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra megbízza a Ferencvárosi 

Intézményüzemeltetési Központ magasabb vezetői, intézményvezetői feladatainak 

ellátásával. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2018. november 22. 

 

3.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Czakóné Dobó Krisztina illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató 

feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet 

irányadó rendelkezései alapján havi bruttó …………,- Ft-ban állapítja meg, azzal a 

kikötéssel, hogy az illetménynek a vezetői döntésen alapuló illetményrésze, és a vezetői 

pótlék kizárólag a vezetői megbízás időtartamára kerül megállapításra. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2018. december 15. 

 

4.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a Polgármestert, hogy a pályázaton résztvevőket a pályázat eredményéről értesítse, 

valamint a nyertes pályázó esetében a szükséges munkáltatói intézkedés megtételéről 

gondoskodjon. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2018. december 15. 

 


