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Nagy Piroska, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából mind a 7 tag jelen van, így
a Bizottság határozatképes. Tájékoztatta jelenlévıket, hogy a csütörtöki Közgyőlés
után, az ott elfogadott alapító okiratra vonatkozó határozat hatálybalépését meg
kellett várni, ezért csak a mai napra lehetett összehívni a rendkívüli bizottsági ülést.
Egy napirendi pont van. Kérdése, hogy mindenki megkapta-e az elıterjesztést? Ha
igen kéri a Bizottság tagjait foglaljanak állást a napirenddel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

234/2012. (X. 27.) számú határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2012. október 27-i ülésének
napirendjérıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága jelen ülés napirendjét a következık szerint fogadja el:

1. Az Intézményi Szolgáltató Szervezet intézményvezetıi pályázatának kiírása
Elıterjesztı: Nagy Piroska, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke
2. Egyebek

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Az
Intézményi
Szolgáltató
pályázatának kiírása

Szervezet

intézményvezetıi

Elıterjesztı: Nagy Piroska, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Nagy Piroska: Az anyag beterjesztésére azért került sor, hogy a megalakult
Intézményi Szolgáltató Szervezetnek vezetıt tudjon a Képviselı-testület
választani. Ennek megfelelıen a Bizottságnak a pályázati kiírásról és a bíráló
bizottságról kell döntenie. Az elıterjesztésben a pénzügyi mőszaki szolgáltató
intézmény vezetıi megbízásának pályázati kiírásával foglalkozott az elıterjesztı
és a Pénzügyi Iroda vezetése. Kéri a Bizottság tagjait, hogy a pályázati felhívás
tartalmának megfogalmazására vonatkozóan hozzanak határozatot. Továbbá
abban kéri a Bizottság tagjainak közremőködését, hogy a bíráló bizottság tagjaira
tegyenek javaslatot. Kérdezi a Tisztelt Bizottságot, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? Maga részérıl az elıterjesztéssel
kapcsolatban nem kíván kiegészítést tenni.
Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel nem merült fel, így Nagy Piroska kérte a
Bizottság tagjait, hogy döntsenek az elıterjesztéshez tartozó 1. számú határozati
javaslatról, mely az Intézményi Szolgáltató Szervezet intézményvezetıi
pályázatának kiírásáról szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

235/2012. (X. 27.) számú határozata
az Intézményi Szolgáltató Szervezet intézményvezetıi
pályázatának kiírásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága – átruházott hatáskörben – az Intézményi Szolgáltató
Szervezet magasabb vezetıi munkakörének ellátására az alábbi pályázatot írja ki:
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
igazgató (magasabb vezetı) beosztás
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.), a Kjt-nek a helyi önkormányzatok által fenntartott
szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történı
végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.2.) Korm. rendelet alapján Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága – átruházott hatáskörben – pályázatot ír ki az Intézményi Szolgáltató
Szervezet igazgatói (magasabb vezetıi) megbízásának ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idıre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3
hónap próbaidı kikötésével. A közalkalmazott által betöltendı, kinevezés szerinti
munkakör: gazdasági fıelıadó. Magasabb vezetıi beosztás ellátásra megbízást az
kaphat, aki a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı.
A vezetıi megbízás idıtartama: határozott idıre, 5 évre szól, 2013. január 01-tıl
2017. december 31-ig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı (heti 40 óra)
A munkavégzés helye: Veszprém, Haszkovó u. 39.
Az intézmény tevékenységi köre:
Az ISZSZ, mint önállóan mőködı és gazdálkodó szervezet és az önállóan mőködı
költségvetési szervek gazdasági (pénzügyi, számviteli, munkaügyi) adminisztrációs
feladatainak ellátása az alapító okiratban meghatározottak szerint.
Az Intézményi Szolgáltató Szervezet jogszabályban meghatározott közfeladata:
A bölcsıdék, óvodák, a Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok
Átmeneti Otthona, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény, az „Éltes Mátyás”
Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza, a Városi Mővelıdési Központ
és Könyvtár, a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény, a
Mővészetek Háza pénzügyi, számviteli, munkaügyi, adózási, adminisztrációs
feladatainak ellátása az Intézményi Szolgáltató Szervezet és az intézmény között
létrejött együttmőködési megállapodás, valamint az intézmény Szervezeti és
Mőködési Szabályzata szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján.
Az általános iskolák, a Lovassy László Gimnázium és a Vetési Albert Gimnázium
esetében a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az
intézmény tevékenységéhez kapcsolódó szakmai eszközök beszerzése és a
diákétkeztetés biztosítása.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi beosztással járó lényeges feladatok:
1. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott
feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenırzése mellett önállóan
vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti

3

tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú
vagyontárgyak rendeltetésszerő használatáért és hasznosításáért, valamint a
költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.
2. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
3. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetıi irányítása:
-

felelıs az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény gazdálkodásáért,

-

tervezi, szervezi, irányítja és ellenırzi az intézmény szakmai és gazdasági
mőködésének valamennyi területét,

-

ellátja az intézmény mőködését érintı jogszabályokban, önkormányzati
rendeletekben és döntésekben a vezetı részére elıírt feladatokat.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
-

-

magyar állampolgárság
büntetlen elıélet
cselekvıképesség
iskolai végzettség: gazdasági felsıoktatásban szerzett szakképzettség,
egyetemi vagy fıiskolai szintő közgazdasági felsıoktatásban szerzett
szakképzettség; egyetemi vagy fıiskolai szintő végzettség és pénzügyi,
számviteli felsıfokú szakképesítés
egészségügyi alkalmasság
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
-

legalább 3 éves vezetıi gyakorlat
az elmúlt 10 évben szerzett 3 éves költségvetési gyakorlat
egyéb tapasztalat: 5 év szakmai gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a Kjtnek a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes
költségvetési intézményeknél történı végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) Korm.
rendelet alapján.
A pályázathoz csatolandó iratok:
-

fényképes szakmai önéletrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
motivációs levél,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyőlésen a nyilvános ülésen történı
tárgyaláshoz hozzájárul-e vagy sem.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 30. - a Nemzeti
Közigazgatási Intézet honlapján (2012. október 31.) történı megjelenéstıl számított
30 napon belül.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban,
„Intézményi Szolgáltató Szervezet intézményvezetıi pályázat” megjelöléssel
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.)
részére kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Irodája: 8200
Veszprém, Óváros tér 9. Telefon.: 88/549-133; 88/549-136
A pályázat elbírálásának módja: A pályázót a pályázati határidı lejártát követı
21 napon belül bizottság hallgatja meg, majd a képviselı-testület dönt a
pályázati határidı lejártát követı elsı ülésén a közalkalmazotti jogviszony
létesítésérıl, illetve a vezetıi megbízásról.
Az álláshely a pályázat elbírálását követıen, legkorábban 2013. január 1-tıl
tölthetı be.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a
pályázat közzétételérıl a
-

Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán;
az Önkormányzat honlapján;
a Veszprémi 7 Napban.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a
pályázati felhívás megjelentetésérıl a Veszprém Megyei Naplóban arra vonatkozóan,
hogy a pályázatot tett közzé a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán, az
Önkormányzat honlapján és a Veszprémi 7 Napban.
Határidı:

2012. október 31.

Felelıs:

Dr. Mohos Gábor jegyzı

Nagy Piroska: Javaslatot kell tenni a bíráló bizottság tagjaira, annak létrehozására.
Kérdezi, hogy van-e valakinek javaslata ezzel kapcsolatban: Míg gondolkodnak,
addig elmondaná javaslatát. Egy szők körő bizottságra tenne javaslatot, melynek
tagja lenne Scher Ágota irodavezetı asszony, hogy szakmailag jól tudják értékelni a
benyújtott pályázatokat. Továbbá tagja lenne a mőködésért felelıs alpolgármester,
Némedi Lajos úr, annak érdekében, hogy az ı területének átlátásával tudják elbírálni
a pályázatokat, valamint saját személyére tenne javaslatot, mint a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság elnöke. Kérdezi, van-e valakinek javaslata?
Baumgartner Lajos: Javasolja, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságból még
egy tag kerüljön be.
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Nagy Piroska: Nevezetten?
Baumgartner Lajos: Dr. Strenner Zoltán bizottsági tagot javasolja.
Czaun János: İ Baumgartner Lajos bizottsági tagra tenne javaslatot.
Nagy Piroska: A javaslatokat hallva szakmai szempontból tenne még egy javaslatot
Rompos Gabriellára, a Belsı Ellenırzési Iroda vezetıjére. Így a bíráló bizottság öt
fıbıl állna. További javaslata van-e esetleg valakinek?
Czaun János: Javasolja, hogy kérdezzék meg a jelölteket, hogy elfogadják-e,
egyáltalán szavazni kell-e róluk?
Dr. Strenner Zoltán: Köszöni a bizalmat. Nem tudja szükséges-e, hogy ı részt
vegyen. Bizonytalannak érzi magát. - Elfogadja a jelölést.
Baumgartner Lajos: Nem fogadja el, mivel Dr. Strenner Zoltán már elfogadta.
Nagy Piroska: A 2. számú határozati javaslat elfogadása elıtt összefoglalná a bíráló
bizottság tagjaira tett javaslatot, miszerint Némedi Lajos alpolgármester úr, Scher
Ágota, a Pénzügyi Iroda vezetıje, Dr. Strenner Zoltán, a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság tagja, Nagy Piroska, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke,
valamint Rompos Gabriella, a Belsı Ellenırzési Iroda vezetıje. Kérte a Bizottság
tagjait foglaljanak állást a javaslattal kapcsolatban.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

236/2012. (X. 27.) számú határozata
az Intézményi Szolgáltató Szervezet intézményvezetıi
pályázatok értékelésére bíráló bizottság létrehozásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága - átruházott hatáskörében eljárva - a Kjt. 20/A. § (6)
bekezdése elıírásainak megfelelıen az Intézményi Szolgáltató Szervezet
intézményvezetıi állásának betöltésére kiírt pályázati felhívásra beérkezı pályázatok
értékelésére szakmai-szakértıi bizottságot hoz létre.
A bizottság tagösszetételét a következık szerint határozza meg.
1. Némedi Lajos alpolgármester
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2. Nagy Piroska, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke
3. .Dr. Strenner Zoltán, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagja
4. Scher Ágota, a Pénzügyi Iroda vezetıje
5. Rompos Gabriella, a Belsı Ellenırzési Iroda vezetıje

Felelıs:

Nagy Piroska Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Határidı: 2012. október 27.

Nagy Piroska: Ezzel a határozati javaslattal az idırendi kötelezettségnek is eleget
tettek, ami nagyon szők. Nagyon fontos, hogy ezt ma meg kellett tárgyalnia a
Bizottságnak, annak érdekében, hogy idıben megjelenjen azokban az írott és íratlan
on-line felületeken, ahol minél többen hozzá tudnak férni a pályázati kiíráshoz. Arra
kéri a jelenlévıket, hogy ismeretségi körükben próbálják meg népszerősíteni ezt a
nehéz feladatot, hogy minél több pályázat kerüljön benyújtásra. Köszöni mindenkinek
a részvételt, s mivel több napirend nem volt, így a Bizottság ülését 8,07 órakor
bezárta.

K.m.f.

Heinbach Anikó

Nagy Piroska

referens

a Bizottság elnöke
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