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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

Tárgy: Javaslat intézményigazgatói megbízásra Újpest Önkormányzatának 

Szociális Intézményében 

 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

Előterjesztést készítette: Palánkay Patrícia Személyügyi Osztály osztályvezető 

Előterjesztés egyeztetve: Mikó Alexandra Judit szoc.pol. referens 

Testületi ülés időpontja: 

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Dallos Andrea jegyző 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének igazgatói 

álláshelyére két alkalommal történt pályázati kiírás. Az első meghirdetett pályázati felhívásra két 

pályázati anyag érkezett, amelyet a 257/2000. (XII. 26.) Korm.rendelet 1/A. §-a szerint 

összehívott bizottság áttanulmányozta, a pályázókat személyesen meghallgatta. Budapest 

Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2020. 03. 11-től 

fennálló koronavírushelyzetre figyelemmel (a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 

Korm.rendelet) betartotta a pályázati eljárás lefolytatása alatt a vészhelyzetben szükséges és 

elvárt óvintézkedéseket. 

A bizottság mérlegelve a meghallgatáson elhangzottakat és a szakmai pályázatokat egyik 

jelentkezőt sem találta alkalmasnak az igazgatói munkakör betöltésére, ezért eredménytelennek 

nyilvánította a pályázati kiírást. 

Az ismételten meghirdetett pályázati felhívásra 34 pályázat érkezett. A pályázati kiírásnak és 

hatályos jogszabályoknak mind szakmailag, mind tartalmilag megfelelő pályázatot nyújtott be 

Mózer Péter, akivel az első körös meghallgatást követően a 257/2000. (XII. 26.) Korm.rendelet 

1/A. §-a szerint összehívott bizottság előtt személyes meghallgatására került sor, figyelemmel a 

pályázati eljárás lefolytatása alatt a vészhelyzetben szükséges és elvárt óvintézkedésekre. 

A szakmai bizottság egyöntetűen javasolja a Polgármester Úr részére, hogy a pályázati kiírás 

feltételeinek megfelelően öt évre 2020. 07. 01-től Mózer Pétert bízza meg Újpest 

Önkormányzatának Szociális Intézménye vezetői feladatainak ellátásával. 

Egyben javaslom, hogy Bruzsa Melinda megbízott igazgatói kinevezése megszüntetésre kerüljön 

a pályázati eljárás eredményes lefolytatására figyelemmel 2020. június 30. napjával. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módostásáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 
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feladat- és hatáskörében meghozott …/2020. (V…..) határozata Újpest Önkormányzatának 

Szociális Intézménye igazgatói megbízásáról 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Polgármester úgy dönt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-

testület döntési hatáskörében eljárva, hogy az Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye 

igazgatói álláshelyére kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja, és az intézmény igazgatói 

teendőinek ellátásával 2020. július 01-jétől 2025. június 30-ig terjedő időtartamra Mózer Pétert 

bízza meg. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módostásáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott …/2020. (V…..) határozata Újpest Önkormányzatának 

Szociális Intézménye megbízott igazgatói kinevezésének megszüntetéséről 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Polgármester úgy dönt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-

testület döntési hatáskörében eljárva, hogy az Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye 

igazgatói álláshelyére kiírt eredményes pályázatra tekintettel Bruzsa Melinda megbízott 

igazgatói kinevezését 2020. június 30. nappal megszünteti. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

Budapest, 2020. május 28.  

Kanász-Nagy Máté 


