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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Pásztói Gondozási Központ, mint áthelyező szerv képviseletében Dömsödi Gábor 
polgármester, az Ezüstfenyő Idősek Otthona, mint átvevő szerv képviseletében Nagy 
Tamásné mb. igazgató és Odlerné Tiszovszki Mária közalkalmazott, a Pásztói Gondozási 
Központ vezetője között létrejött kölcsönös megállapodás alapján Odlerné Tiszovszki Mária 
2015. április 15. napjával az átvevő állományába kerül, mely nappal a 2015. december 31. 
napjáig szóló vezetői megbízása is megszűnt. 
Az intézmény szervezeti és működési szabályzata értelmében az intézmény vezetőjét tartós 
távolléte esetén szakmai kérdésekben a Pásztói klub nappali ellátás vezetője helyettesíti. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/B. § 
(1) bekezdése alapján a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 
Kjt. 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a 
megbízási jogkör gyakorlója írja ki. 
 
A Kjt. 20/A. § (3) bekezdésében és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Vhr.) 1/A. §. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázati 
felhívásnak tartalmaznia kell: 
 

a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 
b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, 
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, 
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 
f) a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat, 
g) a jogviszony időtartamát, határozott idejű jogviszony esetén a jogviszony kezdő 

napját és megszűnésének időpontját, 
h) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi 

követelményeire vonatkozó szabályokat. 
 
A Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázati felhívást a kormányzati 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (kozigallas.gov.hu), 
valamint a fenntartó önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon közzé kell tenni.  
A pályázat benyújtásának határideje a kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő elsődleges 
közzétételtől számított harminc napnál rövidebb nem lehet. 
 
A magasabb vezetői beosztás ellátásának képesítési feltétele a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) 
SzCsM rendelet 3. számú melléklete, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint irányadó felsőfokú végzettség. 
 
A Vhr. 3. § (3) bekezdése és a 3/A. §-a alapján a magasabb vezető beosztásra történő 
megbízás feltétele legalább öt 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, valamint az, hogy a 
közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást 
megelőzően nyilatkozik. 
 



A pályázathoz csatolandó dokumentumokra a Kjt. 20/A. § (3) bekezdés d) pontjában és 
20/A. § 5) bekezdésében, valamint a Vhr. 1/A. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók. 
 
A Vhr. 1/A. § (8) bekezdése alapján a pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat 
iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az 
intézményt megismerhessék. 
 
A Vhr. 1/A. § (9)-(13) bekezdése értelmében a pályázatokat a pályázat előkészítője által 
esetenként összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai között kell lennie a pályázat 
előkészítőjének vagy képviselőjének, magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-
képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes 
szakmai kollégium tagjának. 
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 pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok 
elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni. 
A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell 
folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell. 
 
Határozati javaslat 
 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Gondozási Központ 
vezetője, Odlerné Tiszovszki Mária áthelyezéséről szóló megállapodást tudomásul 
veszi. 

 
2. A Pásztói Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 3.4.1. pontja 

értelmében az intézmény vezetését 2015. április 15. napjától az intézmény új 
vezetőjének kinevezéséig a Pásztói Idősek Klubja nappali ellátásának vezetője, 
Borbélyné Válóczi Marianna látja el. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény alapján: 
 

3. Pásztói Gondozási Központ magasabb vezetői álláshely betöltésére pályázatot ír ki a 
határozat melléklete szerint. 

4. Felhatalmazza a város jegyzőjét, hogy gondoskodjon a Pásztói Gondozási Központ 
magasabb vezetői beosztás álláshely betöltésére kiírt, e határozat mellékletét képező 
pályázati felhívás megjelentetéséről. 

 
Határidő: 2015. május 10. 
Felelős: szöveg szerint 

 
5. A Pásztói Gondozási Központ magasabb vezetői beosztásának betöltésére benyújtott 

pályázatok véleményezésére az alábbi személyekből álló bizottságot kéri fel: 
- Intézményirányítási és Szociális Bizottság Elnöke, 
- Pásztói Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztályának Vezetője, 



- Szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a 
szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagja. 

 
Határidő: 2015. június 10. 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2015. április 22. 
 
 
 

       Dömsödi Gábor 
          polgármester 

 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
          Dr. Sándor Balázs 
                   jegyző 


	Szám: 1- 83/2015.
	Pásztó Városi Önkormányzat

