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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komló Város Önkormányzat Városgondnokság (a továbbiakban: Városgondnokság) 
gazdasági vezetője, Lengyel János magasabb vezetői megbízása 2015. december 31. napján 
lejár. 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § d) pontja értelmében a költségvetési 
szerv irányítását magában foglaló hatáskörök közé tartozik a költségvetési szerv gazdasági 
vezetőjének megbízása.  
 

Az irányító szerv fogalmát az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg az 1. számú mellékletében: helyi önkormányzat által 
irányított költségvetési szerv esetében a képviselő-testület. A Városgondnokság esetében tehát 
irányító szervnek Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete minősül, így a 
Városgondnokság gazdasági vezetőjének megbízása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 
Lengyel János 2016. október 29-én éri el a rá irányadó öregségi nyugdíj korhatárt, ezért 
javaslom, hogy magasabb vezetői beosztását eddig az időpontig hosszabbítsa meg a Tisztelt 
Képviselő-testület pályázat kiírása nélkül.  
 
Egyben javaslom, hogy a gazdasági vezetői beosztás 2016. október 30-tól történő ellátására 
legkésőbb a 2016. júniusi rendes testületi ülésen kerüljön előterjesztésre a pályázati kiírás. 
 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. § (2) bekezdés b) pontjában és az SZMSZ 12. § (3) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel az érintett írásos kérelme alapján zárt ülést tart. Az érintett zárt ülés tartására 
vonatkozó írásos kérelmet a testületi anyag kiküldéséig nem terjesztett elő. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!  
 
Határozati  javaslat:  
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság magasabb vezetőjének (gazdasági vezetőjének) megbízása tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb 
vezetőjének (gazdasági vezetőjének) megbízását határozott időre, 2016. október 29. 
napjáig meghosszabbítja.  

 
Határid ő: 2015. október 9. 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízás 
meghosszabbításával kapcsolatos munkáltatói és adminisztratív teendők ellátásáról 
gondoskodjon. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:   Polics József polgármester 

 



3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy legkésőbb a 2016. júniusi rendes 
testületi ülésre terjessze elő a Városgondnokság magasabb vezetői (gazdasági 
vezetői) álláshelyére kiírandó pályázati felhívást. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:   Polics József polgármester 

 

 
 
 
Komló, 2015. október 22. 
        Polics József 
        Polgármester 


