
 1 

JEGYZİKÖNYV 

 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 24-én 

megtartott  II. nyílt  ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Barna Márton, Dr. Burján Katalin, Debreczeni 

Gábor, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács Edina, Kovács Lászlóné, 
Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor képviselık. 

 
                         Távol maradt az ülésrıl Szekeres Józsefné alpolgármester (távolmaradásnak 

okát jelezte). 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal 

osztályvezetıje. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítık a nyílt ülésen megválasztott Dr. Burján Katalin és Debreczeni Gábor 
képviselık 
A jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
 
Siklósi István polgármester kérte, hogy a zárt ülésen hozott határozat értelmében, a képviselı-
testület a 441/2011.(VIII.29.)sz. határozatának megfelelıen, változatlan feltételekkel írja ki a 
mezıberényi Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatói állására a pályázatot, a lehetı 
legrövidebb határidıvel, 2012. január 1-jei munkába állással, kinevezéssel.  
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
551/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a mezıberényi Városi Közszolgáltató 
Intézmény igazgatói (magasabb vezetıi) állására a következık szerint írja ki a pályázatot: 
1. A pályázatot meghirdetı szerv: 
    Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
    5650 Mezıberény, Kossuth tér 1. 
2. Meghirdetett munkahely: 
    Városi Közszolgáltató Intézmény 
    Mezıberény, Békési út 17. B. lh. fsz. 1. sz.  
   igazgató (magasabb vezetı) 

Magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı. 

   Közalkalmazotti jogviszony tartalma: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 
   A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 
   A magasabb vezetıi megbízás idıtartama: a magasabb vezetıi megbízás határozott idıre, 5 

évre szól, 4 hónap próbaidı kikötése mellett. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: A Városi 
Közszolgáltató Intézmény jogszabályban és az intézmény szabályzataiban meghatározott 
vezetıi feladatok ellátása. 
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3. Képesítési és egyéb feltételek: 
- képesítési feltételek: felsıfokú iskolai végzettség, 
- magyar állampolgárság, büntetlen elıélet,  
- elınyt jelent: felsıfokú agrár-, mőszaki, városgazdálkodási-, vagy településüzemeltetési 
mérnök, közgazdasági egyetemi vagy fıiskolai végzettség, legalább 5 éves, az intézmény 
alaptevékenységének megfelelı szakmai gyakorlat, idegen nyelvtudás.  

4. Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

5. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai önéletrajzot és az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai elképzelések – ez 

utóbbit elektronikus formában (cd lemezen) is -, 
- szakképzettséget, esetleg idegen nyelvtudást tanúsító okiratok másolata, 
- a szakmai gyakorlatról szóló igazolások, 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- nyilatkozat arról, hogy: 
a.) a pályázati anyagot az eljárásban résztvevık megismerhetik, illetve a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul; 

b.) a pályázó egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak, továbbá vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz; 

c.) a képviselı-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja. 
6. A pályázat benyújtásának határideje: 

A megjelenéstıl számított 30 nap. 
7. A munkakör betölthetıségének idıpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követıen, 2012. január 1-jétıl tölthetı be.  
8. A pályázat benyújtásának módja, feltételei: 

A pályázatot személyesen Mezıberény Város Polgármesteri Hivatala (5650 Mezıberény, 
Kossuth t. 1. sz.) titkárságán, vagy postai úton Mezıberény Város Önkormányzati 
Képviselı-testülete címére (5650 Mezıberény, Kossuth t. 1. sz.) történı megküldésével. A 
borítékon kötelezı feltüntetni a munkakör megnevezését: „Városi Közszolgáltató 
Intézmény igazgatói állás”. 

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati döntést, a bizottsági véleményezést követıen a Képviselı-testület hozza a 
pályázat benyújtási határidejét követı eljárási és véleményezési idıszak utáni soros 
Képviselı-testületi ülésen. 

A Képviselı-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minısíti. 
Bıvebb felvilágosítást nyújt: Siklósi István polgármester, telefon: 66/515-500. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a pályázat feladására azonnal 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester a II. nyílt ülést befejezettnek nyilvánította.  
 

k.m.f. 

 
                   Siklósi István                                                                  Dr. Baji Mihály  
                   polgármester                                                                        jegyzı 
 
 
                 Dr. Burján Katalin                                                           Debreczeni Gábor 
                       képviselı                                                                         képviselı 
                   jkv.hitelesítı                                                                     jkv.hitelesítı        


