
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláspályázat 

elbírálására 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  Csépányiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető 

Kiss Balázsné személyügyi előadó 

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Iktatószám:   1220/2015. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. december 18-án megtartott  

ülésén a 130/2014. (XII.18.) számú határozatával döntött a Szociális Szolgáltató Központ 

intézményvezetői álláspályázat kiírásáról. 

 

A pályázati kiírás a fenti határozat  alapján hirdetésre került a Kormányzati Személyügyi 

Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Közigállás Álláslehetőségei között, illetve a 

helyben szokásos módon a város honlapján, és a PolgárTárs januári számában. 

 

 A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. január 22. (csütörtök) 16.00 óra volt. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) 

Korm. rendelet 1/A. § (9) bekezdése alapján a pályázatokat a pályázat elkészítője által 

esetenként összehívott bizottság véleményezi. A Kormányrendelet (11) bekezdése szerint a 

bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg.  

A bizottság tagjai: dr. Váliné Antal Mária, Horváthné Kacsa Judit, Struba József.  

Az eseti bizottság által a pályázatokról kialakított vélemény a Képviselő-testület ülésén kerül 

ismertetésre. 

 

A Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állás betöltésére az alábbi személyek 

nyújtottak be pályázatot:   

- Haraszti István Miskolc, Augusztus 20. u. 4/1/2. 

- Pozsgai Zsuzsánna Debrecen, Csillag u. 40. 

- Dr. Dohány László Polgár, Csokonai u. 6. 

- Tóth Árpádné Hajdúnánás, Fürdő u. 1. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a 

pályázatok elbírálásában döntését meghozni  szíveskedjen. 

  

Polgár, 2015. január 23. 

     Tisztelettel:   

         Tóth József 

         polgármester 
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Határozati javaslat 

…../2015.(I.29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a  Szociális 

Szolgáltató Központ intézményvezetői álláspályázat elbírálására” előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központja  

 intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázati eljárást eredményesnek  

 nyilvánítja.  

 

2./ A Képviselő-testület ………………. pályázót határozatlan időre közalkalmazottként 

kinevezi  2015. ………. -tól 2020............ -ig megbízza a Szociális Szolgáltató 

Központ intézményvezetői feladatainak  ellátásával. 

 

3./  A Képviselő-testület az intézményvezetői megbízással egy időben ……………….. 

 illetményét 2015. …… -tól – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló  

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével – az alábbiak 

szerint határozza : 

Garantált illetmény: …………… Ft 

Munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): .…………. Ft 

Magasabb vezetői pótlék: …………..Ft 

Összesen (kerekítve): …………… Ft 

 

4./  A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a vezetői megbízáshoz kapcsolódó  

feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

          Határidő: 2015. ……… 

         Felelős: Tóth József polgármester 


