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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                       Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által alapított Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény 6775 Kiszombor, Szegedi u. 2. (a továbbiakban: EESZI) intézményvezetıi 
feladatainak ellátásával - a korábbi eredménytelen pályázati fordulókat követıen - a 
Képviselı-testület Kiss Gézánét bízta meg határozott idıre.  
A megbízott intézményvezetı munkájával kapcsolatban a Képviselı-testületnek nem merült 
fel kifogása. A megbízási idıszakban a felettes szervek által végzett szakmai vizsgálatok is 
azt támasztották alá, hogy a feladatellátás a megbízott intézményvezetı irányításával 
megfelelı. A megbízott intézményvezetı által nyújtott teljesítmény elismerése mellett meg 
kell állapítani, hogy ı nyugállományban van, így látja el az intézményvezetıi feladatokat és 
az intézmény jövıjét nézve távlatokban a megbízott vezetıvel történı irányítás nem lehet 
végleges megoldás.  
Hosszabb távon gondolkodva célszerő az intézményvezetıi álláshely betöltésére ismételten 
pályázat kiírásáról dönteni.  
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 
26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1/A. § (3) bek. aa) pontja alapján a pályázati 
eljárás lefolytatásával összefüggı elıkészítı feladatokat magasabb vezetı beosztás esetén a 
fenntartó önkormányzat jegyzıje látja el. 
 
A Korm. r. 1/A. § (9) bekezdésének rendelkezése szerint: 
„(9) A pályázatokat a pályázat elıkészítıje által esetenként összehívott bizottság 
véleményezi.” 
 
A Korm r. 1/A. § (11)-(13) bekezdése részletezi az Elıkészítı Bizottság feladatkörét: 
„(11) A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelı pályázókat személyesen hallgatja meg. A 
bizottságnak a meghallgatásról jegyzıkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a 
bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét. 
(12) A pályázati feltételeknek megfelelı pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a 
pályázatok elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni. 



(13) A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követı hatvan napon belül le kell 
folytatni, eredményérıl valamennyi pályázót írásban értesíteni kell.” 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, döntsön az EESZI intézményvezetıi álláshely pályázat 
útján történı betöltésérıl, melynek érdekében az intézményvezetıi álláshely meghirdetésére 
vonatkozó pályázati felhívást vitassa meg és a melléklet alapján hagyja jóvá. 
 
Kiszombor, 2011. április 18. 
 
      
      Tisztelettel:  
         
         Szegvári Ernıné 
           polgármester 

 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény (6775 Kiszombor, Szegedi u. 2.) intézményvezetıi álláshelyének 
betöltésére a melléklet szerinti tartalmú pályázati felhívást jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívásnak a Szociális 
Közlönyben, valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben történı közzétételérıl 
gondoskodjon. 
 
Felelıs: polgármester 
Határidı: azonnal 
 
Errıl értesítést kap: 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MELLÉKLET 
 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) 
pályázatot hirdet a kiszombori Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (6775 
Kiszombor, Szegedi u. 2.) 
 

intézményvezetıi 
álláshelyének betöltésére. 
 
Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény az alábbi ellátásokat nyújtja: 
  
 -     bölcsıdei ellátás, 
 -     gyermekjóléti szolgálat, 
 -     házi segítségnyújtás, 
 -     étkeztetés, 
 -     családsegítés, 

- idıskorúak nappali ellátása, 
- szállást biztosító idısek klubja, 
- védınıi ellátás, 
- fogorvosi ellátás, 
- mikrotérségi feladatok koordinálása. 

 
Kiszombor, Ferencszállás, Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálatot 
Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása Kiszombor, Ferencszállás, Klárafalva 
községek tekintetében látja el a szociális alapszolgáltatással és a gyermekjóléti szolgálattal 
kapcsolatos feladatokat. 
 
Az intézményvezetı által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó 
feladatok vezetıi irányítása. 
 
Pályázati feltételek: 
 

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében elıírt szakirányú 
szakképzettség, valamint a 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti 
képesítés, 

- legalább 5 év felsıfokú végzettséget vagy felsıfokú szakmai képesítést igénylı, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 
területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

- büntetlen elıélet. 
 

Elınyt jelent: 
 

- vezetıi gyakorlat, 
- szociális szakvizsga (az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (7) bekezdése értelmében 

a vezetıi megbízással rendelkezı személy a megbízást követı két éven belül köteles a 
szociális szakvizsgát letenni.) 



 
A pályázathoz csatolni kell: 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- részletes szakmai önéletrajzot, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre 

épülı fejlesztési elképzelésekkel, 
- a képesítést igazoló okiratok közjegyzı által hitelesített másolatait, 
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagát az eljárásban 

résztvevık megismerhetik, valamint, hogy az abban foglalt személyes 
adatainak a pályázati kiírással összefüggı kezeléséhez hozzájárul, 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 

 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idıre 
szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidı 
kikötésével. 
 
A vezetıi megbízás idıtartama: 5 év. 
 
A vezetıi megbízás kezdı napja:  2011. október 1. 
 
A vezetıi megbízás megszőnésének idıpontja: 2016. szeptember 30. 
 
Illetmény: a Kjt. szerint. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történı megjelenést követı 15. 
nap. 
 
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postán vagy személyesen, 1 
példányban, zárt borítékban, a „kiszombori Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
intézményvezetıi pályázat” megjelöléssel kell benyújtani Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata polgármesterének címezve (Szegvári Ernıné 6775 Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8.). 
 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követı elsı 
képviselı-testületi ülés.  
 
A pályázattal kapcsolatban információ kérhetı a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
polgármesterétıl a 62/525-090-es telefonszámon. 
 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelı pályázó hiányában a pályázati 
kiírást érvénytelennek nyilvánítsa. 

 
 
 


