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Tárgy: Személyi ügy 

I. Bóbita és Fenyveserdő Bölcsőde vezetőjével kapcsolatos döntés 

II. Gróf Esterházy Károly Múzeum vezetőjének megbízása 

 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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I. 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Berkes Béláné a Fenyveserdő Bölcsőde és Szabó Istvánné a Bóbita Bölcsőde vezetője írásban 

jelezték, hogy nyugdíjba kívánnak vonulni és kérték közalkalmazotti jogviszonyuk 

felmentéssel történő megszüntetését.  

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.)         

30. § (4) bekezdése szerint „A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) 

pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott 

kérelmezi.” 

 

I. 

Berkes Bélánét a Kjt. 33. §-ában foglaltak szerint 60 nap+ 6 hónap felmentési idő illeti meg és 

a hivatkozott rendelkezés alapján a munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles 

mentesíteni a munkavégzés alól.  

 

Berkes Béláné közalkalmazotti jogviszonya a felmentési idő 2013. április 1-i kezdő időpontja 

esetén 2013. november 30-án szűnik meg, a munkavégzés alóli kötelező mentesítés időpontja 

pedig 2013. július 30. 

 

Javasolom, a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy a bölcsődevezető kérésére tekintettel a 

felmentési időn belül – a ki nem vett szabadságát figyelembe véve –  2013. május 10-től 

2013. november 30-ig mentesítse a munkavégzési kötelezettség alól. 

 

 

II. 

 

Szabó Istvánnét a Kjt. 33. §-ában foglaltak szerint 60 nap+ 6 hónap felmentési idő illeti meg 

és a hivatkozott rendelkezés alapján a munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles 

mentesíteni a munkavégzés alól.  

 

Szabó Istvánné közalkalmazotti jogviszonya a felmentési idő 2013. április 1-i kezdő időpontja 

esetén 2013. november 30-án szűnik meg, a munkavégzés alóli kötelező mentesítés időpontja 

pedig 2013. július 30. 

 

Javasolom, a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy a bölcsődevezető kérésére tekintettel a 

felmentési időn belül – a ki nem vett szabadságát figyelembe véve – 2013. május 8-tól     

2013. november 30-ig mentesítse a munkavégzési kötelezettség alól. 

 

A bölcsődevezetők távollétében az intézmények vezetését az SZMSZ szerinti helyettesek 

látják el. 
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Berkes Béláné és Szabó Istvánné nyugdíjba vonulásával a Fenyveserdő Bölcsőde és a Bóbita 

Bölcsőde intézményvezetői álláshelye megüresedik, melyre tekintettel, valamint a Kjt. 20/A. 

§-át figyelembe véve a kinevezési jogkör gyakorlójának pályázatot kell kiírnia. 

 

A magasabb vezetői munkakörre történő megbízásra vonatkozó pályázat kiírásával 

kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a Kjt., továbbá 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 

(továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.   

 

A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése értelmében a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi 

igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán és a helyben szokásos módon is közzé 

kell tenni.  

 

Fentieken túl a Rendelet 1/A. § (6) bekezdése alapján a pályázati felhívást a szociál- és 

családpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által 

vezetett minisztérium hivatalos lapjában, továbbá a gyermekvédelmi területen történő 

pályázati felhívást az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos 

lapjában is közzé kell tenni. 

 

A pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint 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. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2013. március 21. 

 

        

Dr. Áldozó Tamás sk. 

                polgármester 

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kjt. 30. § (4) bekezdése alapján - 

figyelemmel a 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglaltakra -           

a Fenyveserdő Bölcsőde bölcsődevezetője Berkes Béláné közalkalmazotti jogviszonyát            

2013. november 30. napjával felmentéssel megszünteti. 

 

Felmentési ideje: 60 nap+ 6 hónap 

Felmentésének kezdő időpontja: 2013. április 1. 

A munkavégzési kötelezettség alól 2013. május 10-től 2013. november 30-ig mentesül. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a közalkalmazotti jogviszony 

megszüntetésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:   2013. március 30. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

II. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kjt. 30. § (4) bekezdése alapján - 

figyelemmel a 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglaltakra -  a 

Bóbita Bölcsőde bölcsődevezetője Szabó Istvánné közalkalmazotti jogviszonyát               

2013. november 30. napjával felmentéssel megszünteti. 

 

Felmentési ideje: 60 nap+ 6 hónap 

Felmentésének kezdő időpontja: 2013. április 1. 

A munkavégzési kötelezettség alól 2013. május 8-től 2013. november 30-ig mentesül. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a közalkalmazotti jogviszony 

megszüntetésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:   2013. március 30. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

III. 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a Fenyveserdő Bölcsőde és a Bóbita 

Bölcsőde magasabb vezető, intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatokat 

írja ki és a szakértői bizottság tagjait jelölje ki, valamint a pályázati eljárás lebonyolításával 

kapcsolatban szükséges további intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:   folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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Tisztelt Képviselőtestület!        II. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 153/2012. (XII.13.) határozatának        

III. pontjával döntött arról, hogy a 2013. január 1-től fenntartásába került Gróf Esterházy 

Károly Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki. Pályázati felhívás a 

Nemzeti Közigazgatási Intézet hivatalos honlapján 2013. február 18-án megjelent. 

 

A közzétett nyilvános pályázati felhívásban megjelölt - 2013. március 20-i határidőre              

egy pályázat érkezett, az intézmény vezetését jelenleg megbízottként ellátó                            

dr. Nagy-Luttenberger István részéről. A pályázat a kiírásban foglalt feltételeknek megfelel.  

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. 

§ (6) bekezdésében foglaltak szerint: „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, melynek nem lehet tagja - a helyi 

önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör 

gyakorlója”.  A megbízási jogkor gyakorlója a bizottság írásban foglalt véleményét 

mérlegelve dönt.  

A Gróf Esterházy Károly Múzeum igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott 

pályázat véleményezésében a szakmai bizottság tagjaként, a Humánerőforrás Bizottság  

tagjai, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. 

(XI.20.) Korm. rendelet 7.§ (6) bekezdése alapján felkért országos szakmai szervezet 

képviselője vesz részt.  

A szakmai bizottság véleményét a Képviselőtestület ülésén ismertetjük.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2013. március 22. 

                                     

                                       Dr. Áldozó Tamás sk. 

                                                                                         polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva a Kjt. 23. 

§-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. 

(XI.20.) Korm. rendelet foglaltak figyelembe vételével a Gróf Esterházy Károly Múzeum 

magasabb vezetői igazgatói beosztásának ellátásával dr. Nagy-Luttenberger Istvánt bízza 

meg.  

A megbízás 2013. április 1-től 2018. március 31-ig terjedő határozott időre szól.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással 

kapcsolatban szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő:  2013. március 31. 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   

 

 

 

 

 


