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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 209/2019. (XII. 10.) KNÖT 
határozatával hozzájárult a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (a 
továbbiakban: KSZGYI) intézményvezetőjének intézményvezetői és közalkalmazotti 
jogviszonyának 2019. december 10. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
 
Ugyanakkor Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2016.(I. 26.) 
KNÖT határozatával elfogadott KSZGYI Szervezeti és Működési Szabályzata csak az 
intézményvezető távolléte esetén történő helyettesítést szabályozza, így a KSZGYI új 
intézményvezető kinevezéséig és megbízásáig szükséges volt a fenntartó részéről az 
intézményvezetői feladatok ellátására megbízást adni. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2020. (I.28.) KNÖT 
határozatával akként határozott, hogy az Önkormányzat fenntartásában lévő KSZGYI (6775 
Kiszombor, Óbébai u. 11.) intézményvezetői feladatainak ellátásával Galambné Juhász Tünde 
közalkalmazottat, a KSZGYI intézményvezető-helyettesét bízza meg határozott időtartamra: 
2020. január 28. napjától az új intézményvezető kinevezésének és megbízásának napjáig, de 
legfeljebb 2020. március 31. napjáig. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 213/2019. (XII. 10.) KNÖT 
határozatával pályázatot írt ki a KSZGYI intézményvezetői álláshelyének betöltésére a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § 
(1) bekezdése és 20/B. § (1)–(2) bekezdése alapján.  
 
Az intézményvezetői állásra öt jelentkező nyújtott be pályázatot. 
 
2020. február 25. napján megtartott képviselő-testületi ülésen Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy egyik pályázó pályázatát sem 
támogatja, nem bízza meg a KSZGYI vezetésével. 
 
 



 
 
A fentiek alapján Galambné Juhász Tünde intézményvezető-helyettes KSZGYI 
intézményvezetői feladatok ellátására vonatkozó megbízása 2020. március 31. napjával 
megszűnik, ezért szükséges azt meghosszabbítani. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését a 
határozati javaslatnak megfelelően meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2020. március 26. 
 

Tisztelettel: 
 
 

            Szirbik Imre  
   alpolgármester 



Tárgy: Megbízás hosszabbítása KSZGYI intézményvezetői feladat ellátásra 
 
____/2020.(______) KNÖT h. 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a megbízás 
hosszabbítása KSZGYI intézményvezetői feladat ellátására tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy 
Galambné Juhász Tünde közalkalmazottat, a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény megbízott intézményvezetőjének intézményvezetői megbízását 2020. április 1. 
napjától az új intézményvezető kinevezésének és megbízásának napjáig, de legfeljebb 2020. 
június 30. napjáig meghosszabbítja.  
 
A határozatról értesül: 
- Galambné Juhász Tünde KSZGYI intézményvezető-helyettes 
- Szirbik Imre alpolgármester  
- Tenczerné Bajusz Ilona jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


