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Tárgy: Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztató vezetői álláshelyre meghirdetett 
pályázat 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztató vezetői 
álláshelyére meghirdetett pályázati felhívásra 3 db pályázat érkezett, melyet Halász Rózsa, 
Szokira Anikó, és Tóth Lajos nyújtott be.  
 
A közalkalmazotti kinevezésre és ezen belül a vezetői megbízatásra vonatkozóan 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, valamint a végrehajtására 
kiadott, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/200. (XII.16.) számú kormányrendelet rendelkezik. A Rendelet értelmében a magasabb 
vezetői munkakörre, vagy megbízásra kiírt pályázat esetén a pályázati határidő lejártát követő 
huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója legalább három tagból álló 
szakértelemmel rendelkező bizottságot hoz létre, akik a pályázatokat értékelik, illetve a 
pályázatókat meghallgatják. A kinevezési, (megbízási) jogkör gyakorlója a bizottság írásban 
előterjesztett véleményét, döntése során mérlegeli. A bizottság közreműködése kötelező, de a 
kinevezőt a bizottság véleménye nem köti. 
 
A pályamunkákat előzetesen az Előkészítő Bizottság áttanulmányozta, a pályázókat pedig 
személyesen meghallgatta. Mindezek alapján az Előkészítő Bizottság egyhangúlag javasolja a 
Népjóléti és Lakásügyi Bizottság, Foglalkoztatáspolitikai Bizottság és a Képviselő-testület 
részére, hogy a pályázati kiírás feltételeinek megfelelően öt évre Halász Rózsát, egyetlen 
alkalmas pályázóként bízza meg a Szociális Foglalkoztató vezetői feladatainak ellátásával. 
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 171/2009. (III.18.) számú határozata alapján a Népjóléti 
és Lakásügyi Bizottság- figyelembe nem véve az Előkészítő Bizottság javaslatát – úgy 
határoz, egyenként szavaz arról, hogy a Szociális Foglalkoztató vezetői álláshelyre pályázatot 
benyújtók közül kit tart alkalmasnak a vezetői teendők ellátására, kit javasol a Képviselő-
testületnek intézményvezetővé kinevezni. 
 
172/2009. (III.18.) számú határozat értelmében a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság azon 
javaslatot, miszerint úgy határoz, hogy a Szociális Foglalkoztató vezetői álláshelyre Halász 
Rózsát tartja a legalkalmasabbnak a vezetői teendők ellátására – 4 igen 8 tartózkodás 
szavazati arány mellett nem fogadja el. 
 
 
 



-2- 
 
 
173/2009 (III.18.) számú határozat értelmében a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság úgy 
határoz, hogy a Szociális Foglalkoztató vezetői álláshelyére Szokira Anikót tartja a 
legalkalmasabbnak a vezetői teendők ellátására – 8 igen, 4 nem szavazati arány mellett 
elfogadja. 
 
174/2009. (III.18.) számú határozat értelmében a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság azt 
javaslatot, hogy a Szociális Foglalkoztató vezetői pályázata alapján Tóth Lajost tartja a 
legalkalmasabbnak a vezetői teendők ellátására – 1 nem 11 tartózkodás szavazati arány 
mellett nem fogadja el. 
 
 
A Foglalkoztatáspolitikai Bizottság 4/2009. (III.19.) számú határozatával javasolja a 
Képviselő-testület részére, hogy a Szociális Foglalkoztató vezetői álláshelyre kiírt pályázatot 
nyilvánítsa eredményesnek, és a vezetői teendők ellátásával 2009. április 1-től öt évre Halász 
Rózsát bízza meg. 
 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szociális Foglalkoztató vezetői álláshelyre kiírt 
pályázatot eredményesnek nyilvánítja, és vezetői teendőinek ellátásával H9 közalkalmazotti 
besorolással 2009. április 1-től - 2014. március 31-ig terjedő időtartamra Halász Rózsát bízza 
meg. 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Budapest, 2009. március 23. 
 
 
 
 

Nagy István  
 
 
 
Az előterjesztést tárgyalja a Népjóléti és Lakásügyi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság  
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita  


