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Elıterjesztés
Dudra József, a Városgondnokság igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére,
valamint a
Városgondnokság igazgatói állás betöltésére irányuló pályázati kiírására
Tisztelt Képviselı-testület!
Dudra József, a Városgondnokság igazgatója megkeresést intézett a Tisztelt Képviselı –testület felé,
melyben 2011. év május hó 17. napjával közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel
történı megszüntetését kérte. (Kérelme az elıterjesztéshez csatolva!)
(Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25.§ (2) bek. a) pontja alapján.)
Javaslom, hogy Dudra József kérelmét a Képviselı-testület fogadja el.
A Kjt. 20/B.§-a és 23. §-ai szerint:
20/B. § (1) A magasabb vezetı és a vezetı beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § (1) és (3)(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja
ki.
(2) A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezetı, illetve a vezetı beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı.
(3) Ha e törvény alapján a magasabb vezetı, illetve vezetı beosztás ellátásához pályázatot kell
kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendı munkakört is.
(4) Ha a magasabb vezetı, illetve a vezetı beosztással történı megbízáshoz közalkalmazotti
jogviszony létesítése is szükséges - törvény eltérı rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör a
megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg.
(5) A magasabb vezetı és a vezetı beosztás ellátása - a munkáltató vezetıje kivételével - pályázat
kiírása nélkül is betölthetı
a) a 20/A. § (2) bekezdésének a)-b) pontja szerinti esetben, továbbá
b) ha a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelızıen legalább egy éve közalkalmazotti
jogviszonyban áll a munkáltatóval.
23. § (1) A magasabb vezetıi, illetve vezetıi feladat ellátása magasabb vezetı, illetve vezetı
beosztásra történı megbízással (a továbbiakban: megbízott vezetı) történik. A magasabb vezetıi,
illetve vezetıi megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott - a kinevezés szerinti munkaköre mellett - látja
el a magasabb vezetıi, illetve vezetıi beosztásból eredı feladatait. A megbízást és annak elfogadását
írásba kell foglalni. Magasabb vezetı - a 90. §-ban foglalt kivétellel - csak felsıfokú iskolai
végzettséggel rendelkezı közalkalmazott lehet. Nem lehet megbízott vezetı a közalkalmazott a
gyakornoki idı tartama alatt.
(2) A munkáltató vezetıje és helyettese, valamint a munkáltató mőködése szempontjából
meghatározó jelentıségő feladatot ellátó vezetı magasabb vezetınek minısül. A magasabb vezetıi,
valamint vezetıi megbízások körét, továbbá a megbízás feltételeit a végrehajtási rendelet határozza
meg.
(3) A magasabb vezetıi, valamint a vezetıi megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig
terjedı határozott idıre szól.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
Sajószentpéter, 2011. március 17.
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Dudra József, a Városgondnokság igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésérıl
A Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 17. napjával
Dudra József Városgondnokság igazgató,
magasabb vezetıi beosztásra adott megbízását visszavonja, valamint
közalkalmazotti jogviszonyát - a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény 25. § (2)
bekezdésének a) pontja alapján - közös megegyezéssel megszünteti.
Felelıs : polgármester
Határidı : azonnal

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
………(III.24.) KT határozata
a Városgondnokság igazgatói állás betöltésére irányuló pályázati kiírásáról
Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városgondnokság igazgatói állását
meghirdeti az alábbi szöveggel:
SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1)-(3) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
a
Városgondnokság
Igazgatói állásának (magasabb vezetı)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony, három
hónapos próbaidı kikötéssel.
Munkakör: igazgatási fıelıadó
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı
A vezetıi megbízás idıtartama: 2011.05.20. – 2016.05.20.-ig szól
A munkavégzés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 33.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény egyéni felelısségő irányítása, szakszerő és törvényes mőködésének biztosítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- egyetemi végzettség
- legalább 5 éves szakmai tapasztalat,
- legalább 1-3 éves vezetıi tapasztalat,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Az elbírálásnál elınyt jelent:
- településmérnöki vagy
- közigazgatási, vagy vállalatirányítási (vagy mindkét) területen szerzett gyakorlat,
- településfejlesztési menedzseri képesítés.
Elvárt kompetenciák:
- kiváló szintő szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata; 30
napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; az intézmény vezetésére vonatkozó
szakmai program; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglaltak harmadik
személlyel közölhetıek.
A beosztás betölthetıségének idıpontja:
2011. május hó 20. napjától
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Guláné Bacsó Krisztina Intézményirányító
és Szervezési Osztályvezetı nyújt, a 48/521-038-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Városi Önkormányzat címére történı megküldésével (3770
Sajószentpéter, Kálvin tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését:
igazgatási fıelıadó
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati követelményeknek megfelelı pályázatok elızetes értékelését követıen a legjobbnak
értékelt pályázók személyes meghallgatásra kerülnek. A döntést az önkormányzat képviselıtestületet hozza.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 19. (képviselı-testületi ülés)
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ 2011. március 29.
- Helyi televízió
2011. március 29.

