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MEGHÍVÓ
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2021. augusztus 13-án (péntek) 18.00 órakor rendkívüli testületi ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14.

Napirendi javaslat
1. Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Főzőkonyha alapító okirat módosítása
Előterjesztő: polgármester

Pilisszentkereszt, 2021. augusztus 12.

Peller Márton
polgármester

Meghívottak:
PNÖ elnök
PSZÖ elnök
Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint
Somogyi Gáborné óvodavezető

1./Napirend: Bölcsődevezetői munkakör betöltésére beadott pályázat elbírálása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a Képviselő-testület 2021. augusztus -i rendkívüli ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. évi törvény 20/A § alapján pályázatot hirdetett a pilisszentkereszti Malmocskák
Bölcsőde bölcsődevezető munkakör betöltésére.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B.
§ (1) bekezdése értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot
kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.
A Kjt. 20/A. § (1) bekezdése szerint közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető.
Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati
feltételeknek megfelelt. A pályázatot - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési
jogkör gyakorlója írja ki. Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató dönthet arról, hogy
a munkakör, illetve a beosztás betöltése pályázat alapján történik.
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 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 kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a
pályázati határidő lejártát követő a) hatvan napon belül, vagy b) első ülésén, ha e jogot testület
gyakorolja, dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.
Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.
A Kjt. 23. § (1) bekezdése szerint a magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása magasabb
vezető, illetve vezető beosztásra történő megbízással (a továbbiakban: megbízott vezető)
történik. A magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott - a
kinevezés szerinti munkaköre mellett - látja el a magasabb vezetői, illetve vezetői beosztásból
eredő feladatait. A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. Magasabb vezető - a 90.
§-ban foglalt kivétellel - csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet.
Nem lehet megbízott vezető a közalkalmazott a gyakornoki idő tartama alatt.
A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából
meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül. A magasabb
vezetői, valamint vezetői megbízások körét, továbbá a megbízás feltételeit a végrehajtási
rendelet határozza meg.
A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig
terjedő határozott időre szól. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 3. §

(1) bekezdése a) pontja alapján magasabb vezetőnek minősül a szociális intézmény, a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője, valamint az intézményvezető
helyettese
Kara Attiláné pályázatot nyújtott be az álláshely betöltésére. A pályázat és a részeként
benyújtott iratok megfelelnek a kiírási feltételeknek. Az elbírálást megelőzően a pályázót a
szakmai bizottság meghallgatta és javaslatot tett a pályázat eredményesnek nyilvánítására, és a
pilisszentkereszti Malmocskák Bölcsőde magasabb vezetőjének megbízására.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján a Pilisszentkereszti Malmocskák
bölcsőde bölcsődevezetői állás betöltésére meghirdetett pályázatra beérkező pályázat alapján –
figyelembe véve a véleményező szervek által kialakított véleményét, Kara Attiláné pályázót a
törzskönyvi kivonat napjától határozott időre, 2026. augusztus 8. napjáig magasabb vezetői
megbízással, egyúttal a törzskönyvi kivonat napjával határozatlan időre közalkalmazotti
jogviszonyba kinevezi. Kinevezés szerinti munkaköre mellett – megbízza a Pilisszentkereszti
Malmocskák Bölcsőde bölcsődevezetői munkakörének betöltésével, illetve vezetői feladatok
ellátásával.
A bölcsődevezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kell megállapítani.
A Képviselő-testület Kara Attiláné illetményét – pótlékokkal együtt – összesen havi 471.965,Ft-ban (Négyszázhetvenegyezer-kilencszázhatvanöt forintban) állapítja meg a következő
részletezés szerint:
alapilletmény (2011. évi CXC. tv. szerinti Pedagógus I. kategória): 319.725,- Ft
magasabb vezetői pótlék (az pótlékalap 400 %-a): 80.000,- Ft
bölcsődei pótlék: 72.240,- Ft
illetmény kerekítve egyéb pótlékokkal összesen: 471.965,- Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2021. július 29.
Peller Márton
polgármester

Okirat száma: 37/2021.

Alapító okirat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Pilisszentkereszti
Malmocskák Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Pilisszentkereszti Malmocskák Bölcsőde
1.1.2. rövidített neve: Malmocskák Bölcsőde

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: a törzskönyvi bejegyzés napja

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja, a gyermekek védelméről szóló és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42-43. § és a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3. Cím szerinti bölcsődei ellátás.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
4.3.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

889110

Bölcsődei ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint: a gyermekek napközbeni ellátása
(bölcsőde).
A bölcsődei ellátás keretében felvehető maximális gyermeklétszám: 28 fő
Szabad kapacitás terhére Pilisszentkeresztközigazgatási területén kívül lakó gyermekek
bölcsődei ellátása.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő
ellátása

2

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

3

104036

Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását
biztosító intézményben

4

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

5

101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pilisszentkereszt község
közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg legfeljebb 5
éves határozott időtartamra pályázati eljárás útján. Az intézményvezető jogviszonya a
közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti
jogviszony, felette az egyéb munkáltatói jogköröket a Magyarország helyi

2

önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak figyelembevételével a
polgármester gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

munkaviszony

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Pilisszentkereszt, időbélyegző szerint

P.H.

»aláírás«
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