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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület 2009. június 18-ai ülésén 416/2009.(VI.18.) Kt számú határozatával a 
Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatkörének ellátására Molnár István Jánost 
nevezte ki. A pályázó a kinevezést követően írásban közölte, hogy az elnyert munkakört 
mégsem kívánja betölteni, mivel hátrányosnak tartja a pályázati kiírásban szereplő 4 hónapos 
próbaidőt. 
 
Tekintettel arra, hogy a véleményező bizottság korábban 3 személyt talált alkalmasnak, ezért 
mód van arra, hogy a Képviselő-testület új pályázati kiírás nélkül, ismételt döntést hozzon a 
beérkezett pályázatok alapján. 
 

A 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet 1/A § (9) bekezdése alapján, a pályázatok szakmai 
elbírálásban a Szociális Szakmai szövetség képviselője is közreműködött. A kinevezésre 
történő javaslat előkészítését a Polgármester által korábban felkért Véleményező Bizottság 
végezte: 

 

A Bizottság tagjai: 

Dr. Borsány György önkormányzati képviselő 
Balogh Ilona önkormányzati képviselő 
Dobák István önkormányzati képviselő 
Szuhai Erika önkormányzati képviselő 
Lombos Antal Szociális és Egészségügyi Ágazat - ágazatvezető 
Papp Gyuláné Humánpolitikai és Üzemeltetési Ágazat - ágazatvezető 
Sárosi Miklósné Szociális Iroda - irodavezető 
Nagyné Kovács Tímea Csepeli Szociális Szolgálat - Közalkalmazotti Tanács elnöke 

 

A Véleményező Bizottság 2009. június 29-én ismételt ülést tartott annak érdekében, hogy a 
kialakult helyzetre való tekintettel új döntési javaslatot tegyen a Képviselő-testület számára. 
Akadályoztatása miatt az ülésen nem tudott részt venni Dobák István és Szuhai Erika, 
valamint Papp Gyuláné, aki javaslatát írásban eljutatta a Bizottság elnökéhez. 
 
A pályázat véleményezésével kapcsolatos eljárás korábbi szakaszában szavazategyenlőséggel 
Kiss Andrea és Szimoncsikné dr. Laza Margit szakmai alkalmassága is megállapítást nyert. 
Ismételten értékelve a két pályázó szakmai és vezetői programját, a Véleményező Bizottság 
Szimoncsikné dr. Laza Margitot (5 igen – 1 nem) és Kiss Andreát (1 igen-5 nem) javasolja 
kinevezni az intézményvezetői munkakörre. 
 

A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3/A (2) b) pontja szerint integrált intézmény 
esetén (legalább három alapellátás nyújtása) az intézményvezetőt önálló vezető 
munkakörbe nevezi ki a fenntartó, azaz ebben az esetben az intézményvezető nem 
megbízással - más közalkalmazotti munkaköre mellett - látja el a magasabb vezetői 
feladatokat.  
 
Tekintettel arra, hogy az adott esetben a magasabb vezetői beosztás ellátásnak 
feltétele az intézményben betöltött munkakörbe határozatlan idejű kinevezés (lásd: 
257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bek. ba) pontja), ezért az intézményvezető 
kinevezésének a hatályos jogszabályok szerint határozatlan időre kell szólnia (Lásd: 
Kjt. 23.§ (1) és (3) bek., valamint 257/2000. (XII.26.) Korm.r. 3.§ (3) bek. ba) pontja 
valamint 3/A bek. b) pontja).  

 
 
Budapest, 2009. június 29. 

Tóth Mihály 
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Határozati javaslatok: 
 
 
1.)  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatkörének ellátásával 2009. augusztus 1-i 
hatállyal, határozatlan időtartamra kinevezi Szimoncsikné dr. Laza Margitot, 4 hónap 
próbaidő kikötésével. Illetményét 320 000.-Ft/hó összegben, vezetői pótlékát a pótlékalap 
250%-ban állapítja meg. 

 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  2009. augusztus 1. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 

  Végrehajtásért: Lombos Antal ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató 
szavazata szükséges. 
 
 

2.)  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatkörének ellátásával 2009. augusztus 1-i 
hatállyal, határozatlan időtartamra kinevezi Kiss Andreát, 4 hónap próbaidő kikötésével. 
Illetményét 320 000.-Ft/hó összegben, vezetői pótlékát a pótlékalap 250%-ban állapítja meg. 

 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  2009. augusztus 1. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 

  Végrehajtásért: Lombos Antal ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató 
szavazata szükséges. 
 



Molnar Istvan Janos
 
2120. Dunakeszi, Kiserdo utca 7/a
 

BUDAPEST XXI. KEROLET CSEPEL ONKORMANYZATA
 
1211 Budapest, Szent Imre ter 10.
 
Postacfm: 1751 Pt. 85.
 

T6th Mihaly polgarmester reszere 

Tisztelt Polgarmester Or! 

Szeretnem megkoszoni a testOlet bizalmat es tamogatasat, a Csepeli Szocialis / 
Szolgalat Intezmenyvezetoi palyazataval kapcsolatban. 

Mivel a napirendi pont eloterjeszteset, csak annak targyalasakor olvashattam, akkor 
es ott, nem volt madom reagalni. 

Az eloterjesztesben es a hatarozatban szereplo teltetelekkel, nem kivanom betolteni 
a megpalyazott munkakort. " 

Dunakeszi, 2009-06-24 

Odvozlettel: 
Molnar Istvan Janos 
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