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Tárgy: SZEESZI intézményvezetői álláshelyére
kiírt pályázat elbírálása

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
Helyben
Tisztel Képviselő-testület!
A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (SZEESZI) intézményvezetőjének
megbízása a Képviselő-testület 139/2015. (XII.17.) KT. határozatának megfelelően 2020. december
20-ig szólt, amely a 103/2020. (XI. 24.) számú képviselő-testületi határozattal először 2020.
december 31-ig, majd a 111/2020. (XII. 31.) számú képviselő-testületi határozattal 2021. január 31ig került ideiglenes megbízás keretében meghosszabbításra.
A pályázati kiírásról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint az
ágazati kormányrendelet tartalmaz szabályokat. A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő
feladatokat intézményvezető esetén a fenntartó önkormányzat jegyzője látja el, ő a pályázat
előkészítője.
A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi. A
bizottság tagjai között kell lennie a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének, magasabb vezetői
beosztás esetén a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a
szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának. Jelen esetben ez a személy a Szociális
Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete által delegált Zsótér Ágnes. A pályázat
előkészítőjén és Zsótér Ágnesen felül a bizottság tagja volt Döbrőssyné dr. Seres Ilona, az Oktatási,
Kulturális és Szociális Bizottság elnöke, Pöszmet Zsolt, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság tagja valamint Szabó Tibor György polgármester.
A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg a jogszabályi
előírások szerint. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek
tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét. A
pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok
elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni. A pályázati eljárást a pályázat
benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi
pályázót írásban értesíteni kell.
A pályázat beadási határideje 2020. december 28. napja volt, amely időpontig egy pályázat érkezett
a korábbi intézményvezető, Pap János nyújtotta be pályázatát. Az általa beadott pályázat a pályázati
feltételeknek megfelelt. A pályázatot véleményező bizottság 2021. január 19. napján személyesen
meghallgatta és jegyzőkönyvben rögzítette, hogy Pap János intézményvezetői megbízását a

pályázati kiírásban foglaltak szerint támogatja, a pályázó a bizottság egyhangú véleménye alapján
Pap János alkalmas az intézményvezetői feladatok ellátására.
Javaslom, hogy a mellékelt pályázat és a véleményező bizottság üléséről készült jegyzőkönyv
alapján a képviselő-testület bízza meg Pap Jánost a SZEESZI intézményvezetői feladatainak
ellátásával 2025. december 31-ig.
Szegvár, 2021. január 20.
Szabó Tibor György
polgármester

