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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére. 

Bölcsődevezető állásra benyújtásra kerülő pályázatok véleményezésére bizottság 

létrehozása 

 

 

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 1992. évi 

XXXIII. törvény szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet előírásai alapján Füzesgyarmat 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 181/2014. (XI.27) önkormányzati 

határozatával pályázatot írt ki Füzesgyarmat Város Önkormányzata Bölcsődéjének, 

bölcsődevezető állására.  

 

A testületi döntés előtt a benyújtott pályázatokat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 

előírásai alapján létrehozott és felkért bizottság véleményezi. 

   1/A § 

 … 

(10)   A bizottság tagjai között kell lennie  

a)  a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének, 

… 

(11)  A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja 

meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek 

tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó 

véleményét.  

(12)  A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel 

együtt a pályázatok elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni.  

(13) A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül 

le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell.  

 

A kinevezési, megbízási jogkört gyakorló Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt 

véleményét is mérlegelve, dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői 

megbízásról. 

 

A pályázatot véleményező szakértői bizottság tagjainak javasolom Kovácsné Czeglédi Mária 

Tünde képviselő asszonyt, Várkonyiné Csáforda Éva képviselő asszonyt, Bere Katalin 

képviselő asszonyt és dr. Makai Sándor jegyzőt. 
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Határozati javaslat: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcsőde 

bölcsődevezetői állására benyújtásra kerülő pályázatok véleményezésére 4 tagú 

szakértői bizottságot hoz létre.  

 

A bizottság tagjainak felkéri Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő asszonyt, 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő asszonyt, Bere Katalin képviselő asszonyt és dr. 

Makai Sándor jegyzőt. 

 

Felkéri Bere Károly polgármestert, hogy a bizottság tagjait a testületi döntésről 

értesítse és a feladatellátásukhoz a feltételeket biztosítsa. 

 

Határidő:  2015.01.06. 

Felelős:   Bere Károly polgármester 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a pályázatokat véleményező bizottság 

létrehozásáról. 

 

Füzesgyarmat, 2014. december 9. 

 

 

 

 

 

 

dr. Makai Sándor 

      jegyző 

 

 

 


