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Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. január 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
2/2017.(I. 17.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató
Szervezet intézményvezető (magasabb vezető) ellátására kiírt pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja, mivel arra egyetlen pályázó sem nyújtott be pályázatot.
A képviselő-testület megállapítja, hogy az intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyre
rövid időn belül két eredménytelen pályázati eljárás került lefolytatásra, mivel 90 napon belül
a Képviselő-testület a 73/2016.(IV.28.) KT. számú határozatával eredménytelennek
nyilvánította a korábbi pályázati kiírást, és a 96/2016.(V.30.) KT. számú határozattal fogadta
el a már új pályázati kiírást.
Az intézményvezetői megbízás magasabb vezetői megbízásnak minősül, amelyre a Kjt. 20/B.
§ (1) bekezdése értelmében „a magasabb vezetői és a vezetői beosztás ellátására szóló
megbízásra …. pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.”
A Kjt. 20/B. § (5) bekezdése alapján a magasabb vezetői és a vezető beosztás ellátása - a
munkáltató vezetője kivételével - pályázat kiírása nélkül is betölthető olyan munkakör esetén,
amely tekintetében 90 napon belül már legalább két alkalommal eredménytelenül került sor
pályázati felhívás kiírására, illetve ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás
biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges és a folyamatos működéshez
szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy 2016. november 11. napja óta a Tiszacsege
Kommunális Szolgáltató Szervezetnél az intézményvezetői, valamint intézményvezetőhelyettesi munkakör egyidejűleg betöltetlen, ezen időpont óta az 1/2016.(XII.13.) számú
normatív polgármesteri utasítás rendezi a Kommunális Szolgáltató Szervezeten belül a
vezetői feladatok ellátását.
A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (2) bekezdésének a) pontjára való hivatkozással az
intézményvezető-helyettesi munkakört pályázat kiírása nélkül is betölthető álláshelyként
kezeli és azt pályázat kiírása nélkül haladéktalanul be kívánja tölteni, az intézményvezetői
álláshely újra pályáztatásával egyidejűleg, melyre vonatkozóan újbóli álláspályázat kiírását
ismételten szükségesnek tartja.
A polgármester javaslatára, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet tartósan
betöltetlen intézményvezetői álláshelye miatt újabb intézményvezetői pályázat kiírása válik
szükségessé, azonban a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül
szükséges és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési
eszközökkel nem biztosíthatók, ha az intézményvezető-helyettesi hely betöltetlen marad, ezért
áthidaló jelleggel az intézményvezetői-helyettesi hely pályázat nélküli betöltését rendeljük el.

A fentiekre tekintettel a Képviselő-testület - mivel a megbízási jogkört egyébként gyakorló
intézményvezetői hely tartósan betöltetlen - intézményvezető-helyettesként 2017. február
01. napjától határozatlan időre BAY BARNABÁS (születési hely, idő: Tiszafüred,
1968.03.16., anyja neve.: Kovács Róza) 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 59. sz. alatti lakost nevezi
ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a kinevezési okirat
aláírására, (az intézményvezetői hely tartós betöltetlensége okán), valamint mivel Bay
Barnabás közalkalmazotti státuszban van Tiszacsege Város Önkormányzatánál, a
háromoldalú megállapodás, végleges áthelyezés által indokolt dokumentumok elkészítésére és
aláírására.
Felhatalmazza továbbá Szilágyi Sándor polgármestert az intézményvezetői álláshelyre
vonatkozóan változatlan tartalommal pályázati kiírás közzétételére.
A Képviselő-testület ezennel megállapítja, hogy az 1/2016.(XII.13.) számú normatív
polgármesteri utasítás az intézményvezető-helyettesi álláshely betöltésének napján hatályát
veszti.
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