JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2020. szeptember 14-i 13.35 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
Komjáthy terem

Veszprém, Óváros tér 9. 2. emelet
Az ülésen megjelentek: Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke, Bázsa Botond
Lehel, Gerstmár Ferenc, Guzslován Gábor, Stigelmaier Józsefné, Nemsurné Tarr
Viktória és Szabó Károlyné a Bizottság tagjai, valamint a jelenléti ív szerinti
meghívottak.
Távol maradt: Domonkos Zsolt és Jakab Tamásné a Bizottság tagjai.
Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közjóléti Bizottság 9 tagjából 7 fő
jelen van, tehát a Bizottság határozatképes. Van-e kérdés a lejárt határidejű
határozatokkal kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

41/2020 (IX.14.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a 21/2020. (II.17.) határozat, a 22/2020. (II.17.) határozat, a 23/2020. (II.17.)
határozat, a 24/2020. (II.17.) határozat, a 25/2020. (II.17.) határozat, a 26/2020.
(II.17.) határozat, a 27/2020. (II.17.) határozat, a 28/2020. (II.17.) határozat, a

29/2020. (II.17.) határozat, a 30/2020. (II.17.) határozat, a 31/2020. (II.17.)
határozat, a 32/2020. (II.17.) határozat és a 40/2020 (VIII.18.) határozat
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke:
Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

42/2020 (IX.14.) határozata
a napirend elfogadásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága mai
ülésének napirendje a következő:
1.
B)
C)
D)
E)
F)
G)

A)
Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Döntés az Önkormányzat vagyonbiztosításával kapcsolatos előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásáról
Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala takarítási
feladataival kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
Döntés az alapellátási központi orvosi ügyelet működtetésével
kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
Döntés a 2021. évi köztemetések költségével kapcsolatos előzetes
pénzügyi kötelezettségvállalásról
Döntés a 2021. évi szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos
előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya 2021-2023. évek közötti fenntartási és
működési költségeihez kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előterjesztő:
Porga Gyula polgármester [A)-B) és G) pontok]
dr. Dancs Judit jegyző [C) pont]
Halmay Gábor, a Közjóléti Bizottság elnöke [D) E) F) pont]

2.

Döntés Veszprém-Gyulafirátót településrészen
létrehozásához történő hozzájárulás megadásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

3.

Döntés a Brusznyai Árpád Alapítvánnyal
szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
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fiókgyógyszertár

kötendő

támogatási

4.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Halmay Gábor elnök

5.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált
Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Halmay Gábor elnök

6.

Vizsgálat kezdeményezése Veszprém Bakonyalja
felnőtt háziorvosi körzet kialakítása tárgyában
Előterjesztő: Gerstmár Ferenc önkormányzati képviselő

7.

Tájékoztató a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közjóléti Irodájának a 2020. 1-8. havi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Angyal Éva Közjóléti Iroda vezetője

8.

Egyebek

városrészben

Az előterjesztések az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak
rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
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Napirendi pontok tárgyalása

1. A)
Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete
módosításáról
B) Döntés az Önkormányzat vagyonbiztosításával kapcsolatos előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásáról
C) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala takarítási
feladataival kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
D) Döntés az alapellátási központi orvosi ügyelet működtetésével
kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
E) Döntés a 2021. évi köztemetések költségével kapcsolatos előzetes
pénzügyi kötelezettségvállalásról
F) Döntés a 2021. évi szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos
előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
G) Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya 2021-2023. évek közötti fenntartási és
működési költségeihez kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előterjesztő:
Porga Gyula polgármester [A)-B) és G) pontok]
dr. Dancs Judit jegyző [C) pont]
Halmay Gábor, a Közjóléti Bizottság elnöke [D) E) F) pont]
Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke:
A Bizottság az előterjesztés D), E), és F) jelű részeit tárgyalja. Van-e szóbeli
kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

43/2020 (IX.14.) határozata

a „Döntés az alapellátási központi orvosi ügyelet működtetésével
kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közjóléti Bizottsága
a „Döntés az alapellátási központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos
előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról” című előterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati
javaslat elfogadását.
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A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

44/2020 (IX.14.) határozata

a „Döntés a 2021. évi köztemetések költségével kapcsolatos előzetes
pénzügyi kötelezettségvállalásról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közjóléti Bizottsága
a „Döntés a 2021. évi köztemetések költségével kapcsolatos előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásról” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

45/2020 (IX.14.) határozata

a „Döntés a 2021. évi szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos előzetes
pénzügyi kötelezettségvállalásról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közjóléti Bizottsága
a „Döntés a 2021. évi szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásról” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

2.

Döntés Veszprém-Gyulafirátót településrészen
létrehozásához történő hozzájárulás megadásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

fiókgyógyszertár

Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
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46/2020 (IX.14.) határozata

a „Döntés Veszprém-Gyulafirátót településrészen fiókgyógyszertár
létrehozásához történő hozzájárulás megadásáról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közjóléti Bizottsága
a „Döntés Veszprém-Gyulafirátót településrészen fiókgyógyszertár létrehozásához
történő hozzájárulás megadásáról” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.

3.

Döntés a Brusznyai Árpád Alapítvánnyal
szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

kötendő

támogatási

Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

47/2020 (IX.14.) határozata

a „Döntés a Brusznyai Árpád Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés
jóváhagyásáról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közjóléti Bizottsága
a „Döntés a Brusznyai Árpád Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés
jóváhagyásáról” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

4.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Halmay Gábor elnök

Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az intézményvezető megbízatása decemberben lejár, ezért kell kiírni ezt a pályázatot.
A pályázatokat bíráló bizottságba – előzetes egyeztetés alapján – a Közjóléti
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Bizottság két tagját, Bázsa Botond Lehelt és Gerstmár Ferencet javasolja. Elfogadják
a jelölést?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja: Igen.
Bázsa Botond Lehel a Közjóléti Bizottság tagja: Igen.
Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

48/2020 (IX.14.) határozata

a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
intézményvezetői pályázatának kiírásáról
Veszprém Megyei Jogú Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága – átruházott hatáskörben - a Veszprémi Családsegítő és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény magasabb vezetői beosztásának
ellátására az alábbi pályázatot írja ki:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásra
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.), valamint a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján
Veszprém Megyei Jogú Önkormányzata pályázatot hirdet a Veszprémi Családsegítő és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői)
beosztásának ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3
hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti
munkakör az iskolai végzettség és a személyes gondoskodás nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I.
Rész I. Alapellátások 1. pontja alapján kerül meghatározásra.
Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
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A vezetői megbízás időtartama: 2021. január 1-jétől 2025. december 31-ig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)
A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13.
Az intézmény tevékenységi köre:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §
alapján a családsegítés szociális alapszolgáltatás, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény VI/B. fejezetében meghatározott
gyermekjóléti szolgáltatás, a 44/D. §-ban meghatározott alternatív napközbeni
ellátás, továbbá az 51. §-ban meghatározott családok átmeneti otthona ellátáshoz
kapcsolódó feladatok.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges
feladatok:
1. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott
feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan
vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti
tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú
vagyontárgyak rendeltetésszerű 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 vezetői irányítása:
- felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért,
- tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági
működésének valamennyi területét,
- ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati
rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.
Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész
I. Alapellátások 1. pontjában előírt felsőfokú szakirányú szakképzettség,
- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést
igénylő, a gyermekvédelem területén betöltött munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat,
- egészségügyi alkalmasság,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
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-

a szociális vagy gyermekjóléti alapellátások, szakellátások terén szerzett
tapasztalat,
szakvizsga.

Illetmény és egyéb juttatások:
A Kjt., valamint a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél,
- fényképes szakmai életrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i),
- szakmai gyakorlat igazolása,
- foglalkozás-egészségügyi
orvosi
igazolás
a
pályázó
egészségügyi
alkalmasságáról,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő
gondnokság alatt,
- a pályázó nyilatkozata, arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása
esetén a Kjt. 41-44. §-a és a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezés és/vagy vezetői megbízása esetén
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére
vonatkozó szakmai programja Veszprém város honlapján megjelentetésre
kerülhet-e vagy sem (a nyilatkozat letölthető a www.veszprem.hu honlap
Közérdekű adatok/Intézményvezetői pályázatok menüből),
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy az Önkormányzat Közgyűlésén a zárt ülésen
történő tárgyalást kéri-e vagy sem.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 02.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „Veszprémi Családsegítő és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény vezetői 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 Közjóléti Irodája: 8200
Veszprém, Óváros tér 9. Telefon: 88/549-235.
A pályázat elbírálásának módja:
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A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja
meg, majd a Közgyűlés dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a
közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.
Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2021. január 1-jétől
tölthető be.
A Közjóléti Bizottság felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázat közzétételéről a
- személyügyi központ internetes oldalán,
- az Önkormányzat honlapján,
- a Veszprémi 7 Napban.
A Közjóléti Bizottság felkéri a Jegyzőt, hogy a Veszprém Megyei Naplóban
tájékoztassa az állampolgárokat arról, hogy pályázati felhívást tett közzé a
személyügyi központ internetes oldalán és az Önkormányzat honlapján.
Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős:
dr. Dancs Judit jegyző
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető

A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

49/2020 (IX.14.) határozata

Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény vezetésére
beérkező pályázatok értékelésére bíráló bizottság létrehozásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága (a
továbbiakban: Bizottság) – átruházott hatáskörében eljárva - a Kjt. 20/A. § (6)
bekezdése előírásainak megfelelően a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti
Integrált Intézmény intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázati felhívásra
beérkező pályázatok értékelésére szakmai-szakértői bizottságot hoz létre.
1. A bizottság tagösszetételét a következők szerint határozza meg:
A szakmai-szakértői bizottság elnöke: Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság
elnöke
A szakmai-szakértői bizottság tagjai:
1. Bázsa Botond Lehel a Közjóléti Bizottság tagja,
2. Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja,
3. dr. Dancs Judit jegyző képviseletében Angyal Éva a Közjóléti
Iroda vezetője
4. Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos
Egyesületének delegált tagja.
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Határidő: 2020. szeptember 14.
Felelős: Halmay Gábor elnök
A végrehajtás előkészítéséért
irodavezető

felelős

köztisztviselő:

Angyal

Éva

2. A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy keresse meg a Magyar Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének Elnökét, hogy a szakmaiszakértői bizottságba 1 tagot delegáljon.
Határidő: 2020. november 2.
Felelős: dr. Dancs Judit jegyző
A végrehajtás előkészítéséért
irodavezető

5.

felelős

köztisztviselő:

Angyal

Éva

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált
Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Halmay Gábor elnök

Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke:
A pályázatokat bíráló bizottságba – előzetes egyeztetés alapján – a Közjóléti
Bizottság két tagját, Bázsa Botond Lehelt és Gerstmár Ferencet javasolja. Elfogadják
a jelölést?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja: Igen.
Bázsa Botond Lehel a Közjóléti Bizottság tagja: Igen.
Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

50/2020 (IX.14.) határozata

a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
intézményvezetői pályázatának kiírásáról
A Veszprém Megyei Jogú Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága – átruházott hatáskörben – a Veszprémi Bölcsődei és
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Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
beosztásának ellátására az alábbi pályázatot írja ki:

magasabb

vezetői

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásra
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.), valamint a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján
Veszprém Megyei Jogú Önkormányzata pályázatot hirdet a Veszprémi Bölcsődei és
Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői)
beosztásának ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3
hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti
munkakör az iskolai végzettség és a személyes gondoskodás nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1997. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I.
Rész I. Alapellátások 2. pont A/alpontja alapján kerül meghatározásra.
Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
A vezetői megbízás időtartama: 2021. január 1-jétől 2025. december 31-ig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)
A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13.
Az intézmény tevékenységi köre:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
41-43. § alapján végzett személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapszolgáltatás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formáin
belül a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó feladatok [41. § (3) bekezdés a) pontja].
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében
meghatározott, az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó feladatok (háziorvosi, házi
gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, iskola-egészségügyi
ellátás), valamint fogászati szakellátás.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges
feladatok:
4. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott
feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan
vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti
tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú
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vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a
költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.
5. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
6. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása:
- felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért,
- tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági
működésének valamennyi területét,
- ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati
rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.
Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész
I. Alapellátások 2. pont A) alpontjában előírt felsőfokú szakirányú
szakképzettség,
- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést
igénylő, a gyermekvédelem területén betöltött munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat,
- egészségügyi alkalmasság,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- legalább 5 éves vezetői gyakorlat
- a gyermekek napközbeni ellátása terén szerzett legalább 5 éves tapasztalat
Illetmény és egyéb juttatások:
A Kjt. valamint a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél,
- fényképes szakmai életrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i),
- szakmai gyakorlat igazolása,
- foglalkozás-egészségügyi
orvosi
igazolás
a
pályázó
egészségügyi
alkalmasságáról,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő
gondnokság alatt,
- a pályázó nyilatkozata, arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása
esetén a Kjt. 41-44. §-a és a gyermekek védelméről és a gyámügyi
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-

-

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezés és/vagy vezetői megbízása esetén
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére
vonatkozó szakmai programja Veszprém város honlapján megjelentetésre
kerülhet-e vagy sem (a nyilatkozat letölthető a www.veszprem.hu honlap
Közérdekű adatok/Intézményvezetői pályázatok menüből),
a pályázó nyilatkozata arról, hogy az Önkormányzat Közgyűlésén a zárt ülésen
történő tárgyalást kéri-e vagy sem.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 2.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi
Alapellátási Integrált Intézmény vezetői 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 Közjóléti Irodája: 8200
Veszprém, Óváros tér 9. Telefon: 88/549-235.
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja
meg, majd a Közgyűlés dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a
közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.
Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2021. január 1-jétől
tölthető be.
A Közjóléti Bizottság felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázat közzétételéről a
- személyügyi központ internetes oldalán,
- az Önkormányzat honlapján,
- a Veszprémi 7 Napban.
A Közjóléti Bizottság felkéri a Jegyzőt, hogy a Veszprém Megyei Naplóban
tájékoztassa az állampolgárokat arról, hogy pályázati felhívást tett közzé a
személyügyi központ internetes oldalán és az Önkormányzat honlapján.
Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős:
dr. Dancs Judit jegyző
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
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A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

51/2020 (IX.14.) határozata

Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
vezetésére beérkező
pályázatok értékelésére bíráló bizottság létrehozásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága (a
továbbiakban: Bizottság) – átruházott hatáskörében eljárva – a Kjt. 20/A. § (6)
bekezdése előírásainak megfelelően a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi
Alapellátási Integrált Intézmény intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázati
felhívásra beérkező pályázatok értékelésére szakmai-szakértői bizottságot hoz létre.
1. A bizottság tagösszetételét a következők szerint határozza meg:
A szakmai-szakértői bizottság elnöke: Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság
elnöke
A szakmai-szakértői bizottság tagjai:
1. Bázsa Botond Lehel a Közjóléti Bizottság tagja,
2. Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja,
3. dr. Dancs Judit jegyző képviseletében Angyal Éva a Közjóléti
Iroda vezetője
4. Magyar Bölcsődék Egyesületének delegált tagja.
Határidő: 2020. szeptember 14.
Felelős: Halmay Gábor elnök
A végrehajtás előkészítéséért
irodavezető

felelős

köztisztviselő:

Angyal

Éva

2. A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy keresse meg a Magyar Bölcsődék
Egyesületének Elnökét, hogy a szakmai-szakértői bizottságba 1 tagot
delegáljon.
Határidő: 2020. november 2.
Felelős: dr. Dancs Judit jegyző
A végrehajtás előkészítéséért
irodavezető

6.

felelős

köztisztviselő:

Vizsgálat kezdeményezése Veszprém Bakonyalja
felnőtt háziorvosi körzet kialakítása tárgyában
Előterjesztő: Gerstmár Ferenc önkormányzati képviselő

Angyal

városrészben

Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
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Éva

Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
A Bakonyalja városrész területi kiterjedtsége, felnőtt lakosainak száma indokolhatja
háziorvosi rendelő kialakítását, a városrész utcáinak egy körzetbe való sorolását. Az
előterjesztés kezdeményezi, hogy az ehhez szükséges feltételek feltérképezésre
kerüljenek. Kéri a Bizottság támogatását.
Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke:
Ez egy kezdeményezés egy vizsgálatra, semmiféle pénzügyi kötelezettséget nem
jelent, ezért a maga részéről támogatja az előterjesztést. A vizsgálat eredménye
majd megmutatja, hogy mit lehet kezdeni ezzel a témával.
Egyéb hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

52/2020 (IX.14.) határozata

Veszprém Bakonyalja városrészben
felnőtt háziorvosi körzet kialakításának vizsgálata tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta a „Vizsgálat kezdeményezése Veszprém Bakonyalja városrészben
felnőtt háziorvosi körzet kialakítása tárgyában” című előterjesztést, és az alábbi
döntést hozta.
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
egyetért vizsgálat lefolytatásával a következők szerint:
a) felnőtt háziorvosi rendelő kialakítására alkalmas ingatlanok feltérképezése a
Bakonyalja városrészben,
b) felnőtt háziorvosi körzetek átszervezésének lehetősége annak érdekében,
hogy a Bakonyalja városrész utcái egy körzethez tartozzanak,
c) a háziorvosi rendelő kialakításának és a háziorvosi körzetek átszervezésének
költségvonzata.
2. A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a vizsgálat szakmai koordinációját folytassa le,
és annak eredményéről tájékoztassa a Bizottságot.
Határidő: a Bizottság tájékoztatására: 2020. novemberi bizottsági ülés
Felelős: dr. Dancs Judit jegyző
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselők:
Angyal Éva irodavezető és
1. a) pont tekintetében dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
1. c) pont tekintetében Fazekas Ildikó irodavezető
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7.

Tájékoztató a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közjóléti Irodájának a 2020. 1-8. havi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Angyal Éva Közjóléti Iroda vezetője

Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök megköszönte a tájékoztatást.

8.

Egyebek

Egyéb ügyről a Bizottság nem tárgyalt.
Az Elnök a bizottság ülését 13.50 órakor bezárta.

K.m.f.

Halmay Gábor

Guzslován Gábor

KjB elnök

KjB alelnök
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