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Tisztelt Képviselő-testület!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által fenntartott Kiszombori Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény (6775 Kiszombor, Óbébai u. 11.) intézményvezetőjének 5 évre
szóló intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízása 2019. december 10. napjával
megszűnt.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.),
továbbá a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
tartalmazza a magasabb vezetői megbízásra vonatkozó szabályokat.
A Kjt. 20/A. § (1) bekezdése alapján közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető.
Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati
feltételeknek megfelelt. A pályázatot – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezési
jogkör gyakorlója írja ki.
A Kjt. 20/B. § (1)–(2) bekezdése szerint:
„(1) A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § (1) és (3)–
(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör
gyakorlója írja ki.
(2) A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás
ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.”
A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a
továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati
felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül
betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés)
a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok
székhelyén is, továbbá
c) a munkáltató székhelye és telephelye szerinti településen
a helyben szokásos módon köteles közzétenni.

-2A Korm. rend. 1/A. § (3) bekezdés aa) pontja alapján a pályázati eljárás lefolytatásával
összefüggő előkészítő feladatokat magasabb vezető beosztás esetén a fenntartó önkormányzat
jegyzője látja el.
A Korm. rend. 1/A. § (9) bekezdésének rendelkezése szerint:
„(9) A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság
véleményezi.”
A Korm rend. 1/A. § (11)-(13) bekezdése részletezi az Előkészítő Bizottság feladatkörét:
„(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.”
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 213/2019. (XII. 10.) KNÖT
határozatával pályázatot írt ki a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (a
továbbiakban: KSZGYI) intézményvezetői álláshelyének betöltésére. A pályázatra összesen 5
pályázat érkezett, 1 pályázó később visszavonta a pályázatát, így a 212/2019. (XII. 10.)
KNÖT. határozattal kijelölt Előkészítő Bizottság 4 pályázót hallgatott meg, azonban a
képviselő-testület felé javaslatot nem fogalmazott meg.
A Képviselő-testület a 2020. február 25-i ülésén tárgyalta meg a pályázatra vonatkozó
előterjesztést és hallgatta meg a pályázókat, de tekintettel arra, hogy nem jelölt ki egyetlen
pályázót sem az intézményvezetői álláshely betöltésére, a pályázat eredménytelen lett, mely
alapján szükségessé vált a pályázat ismételt kiírása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról, valamint
az Előkészítő Bizottság tagjainak kijelöléséről.
Kiszombor, 2020. március 23.

Tisztelettel:
Szirbik Imre
alpolgármester

Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
intézményvezetői álláshelyének betöltésére – Előkészítő Bizottság tagjainak kijelölése
____/2020.(
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a pályázat
kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői álláshelyének
betöltésére tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (6) bekezdésére
figyelemmel, a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (10) bekezdésére
tekintettel a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői
álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázatok véleményezését végző Előkészítő Bizottság
tagjait az alábbiak szerint jelöli ki:
-

szakértő, a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesületének tagja,
Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság elnöke,
alpolgármester,
jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető.

A határozatról értesül:
- szakértő
- Martonosi Szabolcs Szoc. Eü. és K. Biz. elnöke
- Szirbik Imre alpolgármester
- Tenczerné Bajusz Ilona jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető
- Irattár

Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti
intézményvezetői álláshelyének betöltésére – pályázati kiírás jóváhagyása
____/2020. (

Intézmény
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a pályázat
kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői álláshelyének
betöltésére tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiszombori Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény (6775 Kiszombor, Óbébai u. 11.) intézményvezetői álláshelyének
betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1)
bekezdése és 20/B. § (1)–(2) bekezdése alapján pályázatot ír ki, a pályázati felhívást a
melléklet szerinti tartalomnak megfelelően jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri Szirbik Imre al polgármestert, hogy a pályázati felhívásnak a
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a Közszféra Állásportálja) és az
önkormányzat honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő
közzétételéről gondoskodjon.
A határozatról értesül:
- Közszféra Állásportálja
- Szirbik Imre alpolgármester
- Tenczerné Bajusz Ilona jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, 6775 Kiszombor, Óbébai u. 11.
intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2020. 07. 01-től 2025. 06. 30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6775 Kiszombor, Óbébai u. 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályokban, illetve az önkormányzat képviselő-testülte által meghatározott szociális
és gyermekjóléti közszolgáltatások megvalósítása, különösen: gyermekek bölcsődei ellátása,
család és gyermekjóléti szolgáltatások, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek
nappali ellátása. Az intézményvezetéssel kapcsolatos szakmai, gazdálkodási és egyéb
feladatok jogszabályok szerinti ellátása, az alkalmazottak feletti munkáltatói jogok
gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatában történő
végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
 főiskola, az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében és a 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész 1. pontjában a család és
gyermekjóléti szolgálat magasabb vezető munkakörre meghatározott valamely
szakirányú felsőfokú képesítés,
 felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem,
a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett
legalább 5 év szakmai gyakorlat,
 szociális szakvizsga/szakvizsgával nem rendelkező pályázónak a nyilatkozata arról,
hogy vállalja a szakvizsga megszerzését két éven belül/vagy a mentesség igazolása,
 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető, a kinevezés a szakmai képzettségének megfelelő munkakörre szól.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 szociális szakvizsga
 előző munkahelytől kapott referencia
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:









részletes fényképes szakmai önéletrajz elérhetőséggel,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
a munkakörhöz tartozó lényeges feladatok ellátására, az intézmény vezetésére,
fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai program,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy
zárt ülést kér,
a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének
vállalásáról, valamint arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény
9. §-ban meghatározott kizáró ok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt, Baranyi Istvánné humánpolitikai
ügyintéző nyújt a 06-62-525-090 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata címére történő
megküldésével (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: …../2020., valamint a munkakör
megnevezését: KSZGYI intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázatokat a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatában történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet
rendelkezései szerint összehívott bizottság - a pályázók személyes meghallgatását követően véleményezi. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a kinevezésről Kiszombor
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, amelynek eredményéről
valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kiszombor.hu – 2020. április
…
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiszombor.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április ...

