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A javaslat elfogadása minősített 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdésében 
foglaltak szerint a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § 
(1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási 
jogkör 
gyakorlója, azaz a Képviselő-testület írja ki. 
 
Pásztói Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete (továbbiakban IPESZ) vezetőjének vezetői 
megbízása 2015. december 31. napjával megszűnt. Pályázat kiírására nem került sor az alábbi 
okok miatt: 
 
Máté Nándorné 2010. június 1-jén kapott megbízást a Képviselő-testülettől az IPESZ vezetői 
(magasabb vezetői) feladatainak ellátására. Az akkori vezetői megbízás határozatlan időre 
szólt.  
 
A 2010. évi CLXXV. törvény módosította a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényt, mely érintette a határozatlan idejű magasabb vezetői megbízásokat. Ennek 
alapján 2011. január 1-jei hatállyal a törvény erejénél fogva 5 éves határozott idejű 
megbízássá alakult át az addig határozatlan idejű magasabb vezetői megbízása.  
 
Az akkor személyi anyagokat kezelő szervezési osztály munkatársa elkészítette a kinevezés 
módosítását. A kinevezés módosításáról szóló dokumentumot a vezető 2011. február 3-i 
keltezéssel, aláírva átvette.  
2013. évben a személyi anyagok átkerültek az igazgatási és szociális osztályra. A 2011. év 
után készített átsorolásokon viszont nem jelent meg a vezetői megbízás határozott ideje, így a 
személyi anyag kezelője abban a hitben volt, hogy nem szükséges pályáztatni. 
 
A fenti problémára a személyi anyagok hivatalon belüli felülvizsgálatakor fény derült. 
Megállapítottuk, hogy az IPESZ vezetőjének vezetői megbízása a törvény erejénél fogva, 
2015. december 31. napjával megszűnt, így az az exlex helyzet állt elő, hogy Máté Nándorné 
2016. január 1-je óta megbízás nélkül látja el a magasabb vezetői feladatokat.  
Az is megállapítható, hogy bár mulasztásban vagyunk, de az érintett munkavállalót, illetve az 
önkormányzatot kár nem érte. 
 
A Hivatal a probléma észlelését követően azonnal intézkedett és javaslatot tett annak 
feloldására. Javaslatunk a következő: 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Máté Nándorné 2016. január 1-je óta megbízás 
nélkül látta el vezetői feladatait. 2016. április 22-től 2016. június 30-ig megbízást ad az 
intézményvezetői feladatok ellátására.  
 
Az IPESZ-szel kapcsolatban régóta megfogalmazódott az igény, miszerint annak működését 
költséghatékonyabbá kell tenni, erre vonatkozóan alternatívát kell kidolgozni. Ezért ezen 
előterjesztésben arra is javaslatot teszünk, hogy az erre vonatkozó előterjesztést 2016. május 
31-ig el kell készíteni. 
 
Fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 

 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Intézmények 
Pénzügyi Ellátó Szervezete vezetőjének megbízásáról szóló javaslatot, s az alábbiak szerint 
dönt: 
 

1. Megállapítja és tudomásul veszi, hogy Máté Nándorné 2016. január 1-jétől 2016. 
április 21-ig megbízás nélkül látta el a Pásztói Intézmények Pénzügyi Ellátó 
Szervezete magasabb vezetői feladatait. A megbízás nélküli időszakban ellátott 
vezetői feladatok tekintetében az érintett közalkalmazottal el kell számolni. 
 

2. 2016. április 22-től 2016. június 30-ig megbízza Máté Nándornét a Pásztói 
Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete vezetői (magasabb vezetői) feladatainak 
ellátásával. 
 

3. Illetményét, illetmény-kiegészítését jelenlegi illetményében és illetmény-
kiegészítésében, magasabb vezetői pótlékát 50000 Ft-ban határozza meg. 
 

4. A Pásztói Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete által végzett feladatok 
költséghatékonyabb ellátása érdekében meg kell vizsgálni a szervezet más formában 
való működtetésének lehetőségét és 2016. május 31-ig javaslatot kell tenni az 
intézmény átszervezésére.  

Felelős: polgármester 
Határidő: szöveg szerint 
 

 
 
 
 

Dömsödi Gábor 
polgármester 

 
 

Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Gajdics Gábor 
        jegyző 
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