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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Székelyhidi Lívia 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 T. Képviselő-testület a 447/2012. (XI.08.) számú határozatával úgy döntött, hogy a 
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetésével 2013. december 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra Czakóné Dobó Krisztinát bízza meg. 
 
Tekintettel arra, hogy a magasabb vezetői megbízás lejártát követően az ismételt, vagy új 
intézményvezetői beosztás ellátására szóló megbízásra, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/B. §-ában foglalt rendelkezések értelmében pályázatot kell 
kiírni -a 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdéseinek alkalmazásával-, éppen ezért a Képviselő-testület 
a 265/2013. (XI.07.) számú határozatával döntött az intézményvezetői pályázat kiírásáról.  
 
A pályázati felhívás 2013. november 8. napján jelent meg a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, ezzel egyidejűleg 
intézkedtünk az Önkormányzat honlapján történő megjelentetésről. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje 2013. december 7. napja volt, e határnapig Czakóné 
Dobó Krisztina, és Izsák András nyújtotta be pályázatát a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési 
Központ igazgatói feladatainak ellátására. 
 
A benyújtott pályázatok jogszabály, illetve a pályázati kiírásban foglaltak szerinti 
megfeleltetése során megállapítottuk, hogy Izsák András a pályázati anyagához nem csatolta az 
intézmény üzemeltetésben szerzett szakmai tapasztalatra vonatkozó igazolást. 
 
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a 
pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait 
érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.  
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy -az általa létrehozott szakértői bizottság- a 
Humán Ügyek Bizottsága 2013. december 11. napján tartandó bizottsági ülésén hallgatja meg a 
pályázókat, melynek eredményéről a Bizottság elnöke a pályázók, Képviselő-testület általi  
meghallgatását megelőzően tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
 
Mindezek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a szakértői, Humán Ügyek Bizottság 
véleményét figyelembe véve döntsön a magasabb vezetői megbízásról 
 
Budapest, 2013. december 9. 
 
         dr. Bácskai János s.k. 
             polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

dönt, hogy a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ magasabb vezetői, igazgatói 
feladatainak ellátására kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 

 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
Határidő: 2013. december 12. 
 
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az eredményes pályázat alapján ……………………….-ot 2014. január 1. 
napjától 2018. december 31. napjáig, határozott időtartamra megbízza a Ferencvárosi 
Intézmény Üzemeltetési Központ magasabb vezetői, igazgatói feladatainak ellátásával. 

 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
Határidő: 2013. december 12. 
 
3.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy ……………….. 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, valamint a vezetői pótlék 
kizárólag a vezetői megbízás időtartamára kerül megállapításra. 

 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
 
4.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Polgármester Urat, 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: 2013. december 31. 
 


