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Tisztelt Képviselő-testület!
I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
Előzmények:
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: JSZSZGYK)
intézményvezetőjének közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel - vezetői
megbízásának megszűnésével - 2020. július 31. napján megszűnt. A „Józsefvárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatos döntések meghozataláról” szóló
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 291/2020.(VII.
16.) határozata (a továbbiakban: Határozat) szerint Intézményvezető hiányában, 2020.
augusztus 01. napjától a JSZSZGYK intézményvezetői feladatainak ellátása az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatának előírása szerint történik a JSZSZGYK intézményvezetői beosztására kiírásra kerülő pályázat eredményes befejezését követő intézményvezető
kinevezéséig.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B.
§ (1) bekezdése szerint, a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot
kell kiírni, a pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.
A Határozat 1.) pontjában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a
JSZSZGYK intézmény-vezetői beosztására 2021. január 01-től 2021. december 31-ig (1 év)
határozott időre szólóan. A pályázati feltételeket a Kjt., a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet határozza meg. A
Határozat az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
A Határozat 2.) pontjában felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 2020.
augusztus 31-ig történő megjelentetéséről a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat
ellátó szerv internetes oldalán és a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat internetes honlapján.
A pályázati felhívás 2020. augusztus 31. napján megjelent a személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán és a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
internetes honlapján. A pályázati kiírás szerint a pályázat benyújtásának határideje 2020.
október 31., a pályázat elbírálásának határideje pedig 2020. december 31. A pályázati felhívás
az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.
Pályázati kiírásnak való megfelelés:
A pályázati felhívásra Csorba Zoltán és Takács Gábor nyújtott be pályázatot. A pályázatok
tartalmazzák a szakmai önéletrajzot és a helyzetelemzésre épülő vezetési programot. A
pályázók hitelt érdemlően igazolták, hogy megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek, és
nyilatkoztak arról, hogy hozzájárulnak a személyes adataik kezeléséhez a pályázati eljárással
összefüggésben. A pályázók a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás,
illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben eltöltött több mint öt év szakmai
gyakorlattal rendelkeznek. A pályázati kiírásban szerepel, hogy az elbírálásnál előnyt jelent
legalább 3 év szociális, népjóléti, vagy köznevelési intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
amellyel mindkét pályázó rendelkezik. A benyújtott pályázatok részét képező szakmai,
vezetői koncepciót és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket mindkét
pályázat tartalmazza. A pályázati kiírásnak való megfelelést tartalmazó kimutatás az
előterjesztés 3. számú mellékletét, a vezetői pályázatok az előterjesztés 4-5. számú mellékletét
képezi.
Előkészítő Bizottság létrehozása:
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint, 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,
írásba foglalt véleményét a vezetői megbízásról döntéshozó mérlegelés alapján veszi
figyelembe.
A Kjt. fenti rendelkezése alapján a Képviselő-testület a Határozat 3.) pontja szerint döntött a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által a Józsefvárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményben a 2021. január 1. — 2021. december 31.
közötti időszakra szóló intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázatra benyújtott
pályázatok véleményezési feladatának elvégzése céljából a Kjt. 20/A. (6) bekezdése szerinti
szakértelemmel rendelkező bizottság megválasztásáról. A Bizottság tagjait megbízta a
benyújtott pályázatok szakértői véleményezési feladatainak elvégzésével:
1. Szili-Darók Ildikó — Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi ügyekért felelős
alpolgármester,

2. dr. Vörös Szilvia aljegyző,
3. Hermann György — Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke,
4. Szakmai érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselője, vagy a szakma
szerint illetékes szakmai kollégium tagja,
5. Pokornyi Viktória — Humánkapcsolati Iroda irodavezető.
Véleményezés:
Az Előkészítő Bizottság 2020. november 9. napján meghallgatta a pályázókat, és kialakította
véleményét a vezetői megbízásról. A Szakértői Bizottság véleménye szerint Csorba Zoltán és
Takács Gábor kiváló pályázatot nyújtott be, és mindkét pályázó megfelel az intézményvezetői
(magasabb vezető) beosztás ellátására kiírt pályázati feltételeknek. A pályázók a szakértői
bizottság ülésén szakmai programjaikat, vezetői elképzeléseiket bemutatták. A pályázók
meghallgatása után a Szakértői Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a Képviselőtestületnek, hogy adjon vezetői megbízást a 2021. január 01-től 2021. december 31-ig (1 év)
határozott időre szólóan Takács Gábor részére.
Előkészítő Bizottság véleménye szerint:
Takács Gábor pályázatában megfogalmazott célok megfelelnek a dokumentum fejezeteiben
megrajzolt helyzetképnek, a JSZSZGYK eddigi gyakorlatának, a fenntartó által meghatározott
alapfeladatoknak, a korszerű vezetési elveknek. Tudatosan felépített vezető program, ami
érthető, értelmezhető, rendszerszemléletű munka. Takács Gábor közel 30 éve dolgozik
kerületben szociális területen, a gyermek- és ifjúságvédelemben. A gyermekek iránti szeretet,
humánum, a szociális terület iránti elhivatottság jellemzi, sok évtizedes gyakorlati
tapasztalattal alátámasztva, vezetői ismeretekkel, ami képessé teszi a rá váró feladatoknak
való maradéktalan megfelelésnek. Takács Gábor vezetői pályázata szakmailag korrekt
dokumentum, mely alapján megállapítható, hogy a pályázó jól ismeri az intézmény működési
feltételrendszerét, Számszerű adatokkal alátámasztott helyzetelemzése nagyfokú
rendszerszemléletről és rendszerrálátásról tanúskodik, mely vezetői tulajdonság a sikeres
vezetés egyik kulcsa. Az intézmény tárgyi és felújítási jellemzőinek bemutatása arról győzi
meg a pályázat olvasóját, hogy komoly rálátása van az intézmény egészére, jól ismeri a
JSZSZGYK érintett családjai, a gyermekek szociokulturális jellemzőit, igényeit.
Hangsúlyozza kötődését az intézményekhez, helyismerete, tapasztalata révén vázolja a jövőre
vonatkozó terveit. Tervezés során figyelembe kívánja venni a fenntartói elvárásokat, a
JSZSZGYK egyéni arculatát. A vezetői koncepció a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelések alapján a Pályázó kiemeli, hogy a vezetés során alkalmazni kívánja a
vezetési szintek elkülönítését, melyben az intézményvezető egyetemlegesen viseli a
felelősséget, azonban az egyes szintek, a helyüknek megfelelő felelősséggel rendelkeznek. Az
intézményre vetített konkrét célok meghatározása az alapelvek szerint, a szakmai programból
és jogszabályi kötelezettségekből következnek, azonban nagyban a költségvetés, az anyagi
források függvénye. A célok meghatározásánál figyelemmel kell lenni a fenntartói
szándékokra és elvárásokra. A Takács Gábor intézményvezetőként alapértéknek tekinti a
folyamatos, magas színvonalú, professzionális segítő munkát. Értékként tekint a munkatársak
szakmai elhivatottságára, azt támogatni kívánja minden eszközzel. Általánosságban az alábbi
területeken kívánja a JSZSZGYK tevekénységet, szakmai munkáját fejleszteni: Arculat,
jövőkép; Ügyfélközpontúság, ügyfél elégedettség; Szolgáltatások elérhetőségének javítása;
Digitalizáció; Szervezeti struktúra megújítása, megújítást két lépésben tervezi a pályázó. A
szervezeti struktúra megújításának célja a feladatok egyértelművé tétele, a kliensutak

egyszerűsítése, a párhuzamosságok kiszűrése, s végső soron a szolgáltatások elérhetőségének
javítása, a hatékonyság.
A pályázat összegzésében a pályázó megfogalmazza elkötelezettségét, hitvallását, ami alapján
szeretné vezetői munkáját tovább folytatni, elképzeléseit magasabb szakmai színvonalon
megvalósítani. Az intézmény tárgyi és felújítási jellemzőinek bemutatása arról győzi meg a
pályázat olvasóját, hogy intézményvezető-helyettes lévén, komoly rálátása van az intézmény
egészére, és a továbblépéshez pontos alapul szolgál az infrastruktúrát jellemző erősségek és
fejleszthetőségek ismerete.
Csorba Zoltán pályázó az intézményműködéshez szükséges szakmai ismeretekkel tisztában
van. Pályája során folyamatosan képezte és képzi magát, ennek köszönhetően a
vezetéstudomány és a pedagógia korszerű irányzataiban és módszereiben tájékozott.
Publikációs tevékenysége során aktuális témaválasztásaival és köznevelési intézményekkel
szembeni elvárások területein vállal tudásmegosztó szerepet. A pályázó közel 33 éve
dolgozik a kerületben, így jól ismeri az itt élő embereket, intézményrendszert. Az intézmény
iránt elkötelezetten kívánja vezetői szerepét érvényesíteni. Pályázatából sugárzik a lelkesedés
és az erős késztetés az eredmények elérésére. Vezetői és szakmai programjában átfogó
vezetési célnak az intézmény stratégiai cél- és feladatrendszerének erősítését, illetve annak
megvalósítását tekinti. Célja a rendszer működtetése, folyamatos fejlesztés, a partneri
elvárásoknak megfelelő, eredményesen és magas szinten működő intézmény kialakítása.
Fontos szempontnak tartja az intézmény egyéni arculatának, szakmai színvonalának javítását.
Meggyőződése, hogy csak együttműködéssel lehet eredményeket elérni, lehetőséget biztosítva
arra, hogy mindenki hozzátegye a közös munkához egyéni erősségeit. Az intézmény
működtetésénél előnyben részesíti a gazdaságos, környezetkímélő intézkedéseket a
fenntartható fejlődés érdekében. A szervezetre ható külső változásokat elsősorban és
erőteljesen a humán erőforrásbeli hiány oldaláról érzékeli és közelíti meg. Az intézmény aktív
menedzselésével, a külső kapcsolatok kiépítésével kívánja bővíteni a rendelkezésre álló
anyagi erőforrásokat. Elengedhetetlennek tartja, hogy a JSZSZGYK a kerületi
intézményekkel együttműködve lefedje a depriváció megelőzését. Pontosan érzékeli a
személyi ellátottság kívülről fenyegető veszélyeit, melynek enyhítésére számos olyan, az
intézmény jelenlegi gyakorlatában is jellemző megoldási módot vonultat fel, melyekről rövid
és hosszabb távon egyaránt az alkalmazotti létszám megtartása és a hiányok pótlása
remélhető.
A fentiekben ismertetett tényállás alapján, javaslom Takács Gábor megbízását a Budapest
Főváros
VIII.
kerület
Józsefvárosi
Önkormányzat
fenntartásában
működő
JSZSZGYK intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására, a 2021. január 01-től
2021. december 31-ig (1 év) határozott időre szólóan.
II. A beterjesztés indoka
A JSZSZGYK intézményvezetői pályázat elbírálása. A JSzSzGYK intézményvezetője
tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a képviselő-testület. A 291/2020.(VII. 16.)
határozat alapján a pályázat elbírálásának határideje 2020. december 31., ezért szükséges,
hogy a döntéshozó meghozza döntését.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja Takács Gábor megbízása a JSZSZGYK intézményvezetői feladatainak
ellátására, a 2021. január 1. - 2021. december 31. közötti (1 év) határozott időszakra szólóan.

Az intézményvezetői megbízás pénzügyi fedezetet igényel, melynek fedezete az intézmény
2021. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
IV. Jogszabályi környezet
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 41.§ (7) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat képviselő-testülete amennyiben törvény kivételt nem tesz - kinevezi az intézmény vezetőjét. A vezetői megbízás
a Mötv. 42. § 2. pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 36/2014. (XI. 06.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 7. melléklet 3. 2. 2. pontja alapján a
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi a Képviselő-testület munkáltatói
(személyi) döntéseivel összefüggő előterjesztéseket előzetesen a szociális és egészségügyi
intézmények vezetői tekintetében.
Az Mötv. 46.§ (1) bekezdése alapján a napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, mivel a pályázók
nem nyilatkoztak arról, hogy kérik a napirend zárt ülésen történő tárgyalását.
A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése előírja, hogy a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv (személyügyi központ) internetes oldalán, a fenntartó
önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon kell közzétenni, továbbá végrehajtási
jogszabály hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételt is előírhat, a pályázat
benyújtásának határidejét a személyügyi központ internetes oldalán történő közzétételtől kell
számítani, a pályázat benyújtásának a határideje pedig a pályázati felhívásnak a személyügyi
központ honlapján való elsődleges közzétételtől számított harminc napnál rövidebb nem lehet.
A Kjt. 20/A § (6) bekezdése szerint 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 (előkészítő bizottság) hallgatja meg; a
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a
pályázati határidő lejárát követő hatvan napon belül vagy- ha a kinevezési, megbízási jogkört
testület gyakorolja- a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a vezetői megbízásról.
A Kjt. 23. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása
magasabb vezető, illetve vezető beosztásra történő megbízással (a továbbiakban: megbízott
vezető) 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. A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni.
Magasabb vezető - a 90. §-ban foglalt kivétellel - csak felsőfokú iskolai végzettséggel

rendelkező közalkalmazott lehet. Nem lehet megbízott vezető a közalkalmazott a gyakornoki
idő tartama alatt.
A Kjt. 21/A. § (1)-(2) bekezdése szerint közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három
hónap próbaidő megállapítása kötelező, melynek időtartama legfeljebb 4 hónapig terjedhet, az
(5) bekezdés szerint végrehajtási rendelet megállapíthatja munkakörönként azt a szakmai
gyakorlatot, amelynek megléte esetén nem lehet próbaidőt megállapítani.
A Kjt. 23. § (3) bekezdése szerint a magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás
jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.
A Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (3) bekezdés a) pontja
szerint a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat intézményvezető esetén a
fenntartó önkormányzat jegyzője látja el, a (4) bekezdése a pályázati felhívás tartalmát
határozza meg, a (9) bekezdése szerint a pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként
összehívott bizottság véleményezi, a (10) bekezdése szerint a bizottság tagjai között lennie
kell a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének, a szakmai érdek-képviseleti szövetség,
illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium
tagjának, a (11) bekezdése szerint 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) bekezdése szerint a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a
bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell
terjeszteni, a (13) bekezdése szerint a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét
követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban
értesíteni kell, a 3. § (3) bekezdése szerint 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.
Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: Pályázati felhívás
2. sz. melléklet: Kimutatás a pályázatok pályázati kiírásnak való megfeleléséről
3. sz. melléklet: Csorba Zoltán pályázata
4. sz. melléklet: Takács Gábor pályázata

Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének …./2020. (XII.03.)
számú határozata
a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat
elbírálásáról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy

1.) A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által – a
291/2020.(VII. 16.) határozata alapján a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ intézmény-vezetői beosztására 2021. január 01-től 2021. december
31-ig (1 év) határozott időre szólóan- kiírt pályázatot eredményesnek értékeli.
2.) vezetői megbízást ad Takács Gábor részére a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ intézményben intézmény-vezetői feladatok ellátására 2021. január
01-től 2021. december 31-ig (1 év) határozott időre szólóan, a Mötv. 41.§ (7) bekezdése, a
Kjt. 23.§ (1) bekezdése és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján a 2021. évi Intézményi
költségvetésben tervezett alábbi illetménnyel:
Alapilletmény

210 600 Ft

Munkáltatói döntésű illetmény

392 837 Ft

Vezetői pótlék

50 000 Ft

Összevont ágazati pótlék

146 563 Ft

Összesen:

800 000 Ft

3.) felkéri a polgármestert a határozat 2.) pontja szerinti intézményvezetői megbízás aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 3. pont esetében: 2020. december 10.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda,
Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ
Budapest, 2020. november „..”.
Szili-Darók Ildikó
alpolgármester sk.

