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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

351/2021. (V. 14.) kgy. határozata 

 

önkormányzati intézményvezetői beosztásokra benyújtott  

pályázatokat véleményezők kijelöléséről 
 

 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-

2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba 

lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította 

a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek 

feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.”; 

d) a 263/2021. (IV. 21.) kgy. határozattal a Székesfehérvári Intézményi Központ 

főigazgatói, a 264/2021. (IV. 21.) kgy. határozattal a Tolnai Utcai Óvoda és a 265/2021. 

(IV. 21.) kgy. határozattal a Gyöngyvirág Óvoda óvodaigazgatói beosztásának 

ellátására pályázati eljárások indultak. A pályázatok benyújtásának határideje 2021. 

május 26. napja; 

e) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 

20/A § (6) bekezdése szerint 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 
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rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati 

képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója;  

f) figyelemmel a c) és az e) pontokban foglaltakra, szükséges döntést hozni a 

veszélyhelyzet meghosszabbítása esetén a pályázatokat véleményezőkről.  

 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban leírtakra – az alábbi döntést hozom: 

 

Felkérem Mészáros Attila alpolgármestert, Ráczné Földi Judit tanácsnokot, és Földi 

Zoltánt, a Humán Közszolgálati Szakbizottság elnökét, hogy – amennyiben a veszélyhelyzet 

a pályázatok benyújtásának időpontjáig nem szűnik meg – a Tolnai Utcai Óvoda, a 

Gyöngyvirág Óvoda óvodaigazgatói, a Székesfehérvári Intézményi Központ főigazgatói 

beosztásának ellátására hirdetett pályázati eljárásokban a Kjt. 20/A § (6) bekezdésében 

foglaltak szerint a pályázókat hallgassák meg, a meghallgatásról készítsenek 

jegyzőkönyvet és közös véleményükről tájékoztassanak.   

 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs 

Főosztály bevonásával jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

  Pápai Erzsébet főosztályvezető 

 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 


