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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 654/2017. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságának 2017. február 08-án 17:00 órakor tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor   
   Bartók István, Kézsmárki László 
  Kiss Lajos (4 fő bizottsági tag) 

dr. Vancsura István polgármester 
dr. Taricska Tibor alpolgármester 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
Győri István 
 

Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
           Kapus Márta köztisztviselő 
           Kerekes András hangtechnikus 
                       
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Ajtai Elemérné, dr. Csernus Tibor 
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: dr. Vancsura Zoltán 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:15 órakor megállapította, hogy a bizottság 4 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Bartók István bizottsági tagot. 
Megkérdezte Bartók Istvántól elfogadja-e a felkérést? 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 



3 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés az EFOP pályázatok benyújtásáról  
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

2. Előterjesztés a 2016-os adósságkonszolidációs pályázathoz kapcsolódó út- tervezői 
közbeszerzési eljárás eredményéről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
3. Előterjesztés a 2015-ös adósságkonszolidációs pályázathoz kapcsolódó út- tervezői 

közbeszerzési eljárás eredményéről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
4. Előterjesztés a Gondozási Központ intézményvezetői állásának pályáztatásáról 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
1.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Előterjesztés az EFOP pályázatok benyújtásáról  
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szeretné kérdezni, hogy a pályázatok nyertessége esetén, mire szeretnék fordítani a nyert 
összeget? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Több célterület van, amire lehet pályázni. Ez a pályázat inkább humánus beállítottságú, 
rendezvényeket, tájékoztatókat és képzéseket szerveznek. Ezen belül lehet szűrő programokat 
is szervezni. Segítséget lehet nyújtani a munkába visszaálló embereknek, önéletrajz írás, 
motivációs levél készítése, interjúra való felkészítés. Ezen kívül egészség pavilont, baba-
mama klubot szeretnének. Ennél a pályázatnál a kisebbségeknek a rendezvényeit is lehet 
támogatni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A harmadik pályázat, miről szól? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 

A harmadik az „Esély Otthon”pályázat. Az első célterület amire gondolt, az a lakás 
kialakítása, mert volt az egyik testületi ülésen arról szó, hogy szeretnének szociális lakásokat 
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kialakítani, amit fiatal párok kapnának meg. Ez a pályázat arról szól, hogy egy önkormányzati 
ingatlant felújítani, több részre elosztani. A pályázat előírása, hogy lakásoknak minimum 
50m2 –nek kell lenni, külön bejárattal, teljes konyhai felszereltséggel és fürdőszobával. 
Internet hozzáférést is kell biztosítani. A pályázat minimum 50 maximum 200 millió Ft –os, 
és 100% - os támogatottság. 
 
Győri István, képviselő 
 
Létszámhoz kötve van? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 

Igen, 3000 főtől 20.000 főig való településeket támogatják. Itt konzorciumot nem kell kötni, 
az önkormányzat is pályázhat, egyedül. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 
 
Az előterjesztésben úgy szerepel, hogy a támogatási összeg maximálisan 50 % - ának erejéig. 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Az a beruházásra vonatkozik, hogy a teljes projektnek az összköltsége a beruházásnak 
maximum 50 % - át érheti el. A másik 50% - ba benne kell lenni a tervezőnek, a pr 
menedzsernek, a nyilvánosságnak, az eszközöknek. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Önkormányzati ingatlanok felújításra fordítanák ezt az összeget, ha nyerne a pályázat? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 

Igen, arra gondolt, hogy egy ingatlant kijelölni, ahol nem csak egyet-kettőt, hanem több 
ingatlant is ki lehetne alakítani, amit fiatal házasoknak vagy pároknak oda lehet adni. Az a 
célja a pályázat ki írójának, hogy megtartsa a településen a fiatalokat, illetve akik már innen 
elmentek azokat úgymond visszaszerezze. Az előírásban szerepel, hogy 2 éven keresztül ki 
kell adni az ingatlant, és nem lehet érte bérleti díjat szedni az önkormányzatnak. A 
rezsiköltséget viszont be lehet szedni a lakóktól. 
 

dr. Vancsura Zoltán bizottsági tag 17:20 órakor megérkezett a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság ülésére, 

így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 5 fő 
 
A 2. pályázat is humánusabb beállítottságú, itt a közfoglalkoztatásban dolgozók képzését 
végzettségét elősegíti, illetve ha van egy alapképzése, akkor egy felsőfokú szakmát ad. 
Hátrányos helyzetű gyermekek segítése, nyaraltatása, óvodapedagógusok képzése. Szülők és 
a köznevelési intézmények közötti kapcsolat ápolása. A külterületen lévő diákoknak, illetve 
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óvodásoknak az közintézménybe való bejutásának feltérképezése, ebbe még busz költség is 
elszámolható. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Általános tájékoztatást szeretne adni ezzel a két pályázattal kapcsolatban, ez egy 
konzorciumos pályázat, ami azt jelenti, hogy Tiszakécskei Járás települései együttesen 
pályáznak. Összesen a két pályázat 500 millió Ft –ot jelent. Lakosság létszámra leosztva a két 
pályázat 150 millió Ft – ot jelent a településnek. Ilyen konzorciumos formában csak úgy lehet 
beadni pályázatot, ha 20 ezer főt meghaladja a lakosság létszáma. A pályázatba a gesztor 
szerepet a Tiszakécskei Önkormányzat vinné. A megyei önkormányzat is valamilyen szinten 
benne lenne, például közbeszerzés és egyéb vonatkozásba. Viszonylag gyors döntés kell, azért 
is kellett rendkívüli testületi ülést összehívni, mert 9-re a testületi döntést be kell adni, ha 
minden igaz szeptember körül várható az eredmény. Nyertes pályázat esetén a 
megvalósíthatósági idő 24-36 hónap. 
 
Győri István, képviselő 
 
Támogatja a pályázat benyújtását. A harmadik pályázatot szeretné, ha a Tiszaalpári 
Önkormányzat önállóan valósítaná meg. Polgármester úrnak szeretné mondani, hogy ha a 
pályázat nyer, akkor létszám arányosan részesüljenek a települések. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta az EFOP-1.5.3-16 és az EFOP-3.9.2-16 pályázat benyújtásáról szóló 
határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozat-tervezetet. 
 
20/2017.(II.08.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az EFOP-1.5.3-16 és az EFOP-3.9.2-16 pályázat benyújtásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Humán 
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek (EFOP-1.5.3-16) 
és Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek (EFOP-
3.9.2-16) elnevezésű pályázatok lehetőségeit és támogassa a pályázatok benyújtását valamint 
az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodások aláírását. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a pályázatok benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, és a pályázatok 
benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodásokat aláírja. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” pályázat benyújtásáról 
szóló határozat-tervezetet, amit az önkormányzat önállóan kíván beadni. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozat-tervezetet. 
 
21/2017.(II.08.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” pályázatról  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
támogassa az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” elnevezésű pályázati lehetőséget.  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
 
2.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Előterjesztés a 2016-os adósságkonszolidációs pályázathoz kapcsolódó út- 
 tervezői közbeszerzési eljárás eredményéről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
Győri István, képviselő 
 
Az összes becsült érték 197.721.220 Ft. Nem tudja, hogyan voltak a pályázatírok, 
tájékoztatva, de ez az előterjesztés nagyon hiányos. Nem tudják azt, hogy mit mennyiért, csak 
a keret összegek vannak feltüntetve, nem látják az úthálózat mennyiségét. A tervezők közül 
van, aki 20.000m2, van, aki 40.000m2 tervezett be. Ki hogyan, miként számolta ki ezeket a 
költségeket? Szeretné, ha ennek még egyszer neki futnának, mert egy tisztességes 
tájékoztatást elvárna a polgármester úrtól, hogy konkrétan tudják, hogy melyik utcát milyen 
minőségben, hogy akarják. Ha a terveket el is készítik nincs meggyőződve róla, hogy 
technológiailag az a kivitelezés meg fog történni, mert meg se tudnak történni azok a 
kivitelezések, ahogy megtervezik, gondol itt a Vásárhelyi utcára, ahonnan letúrták a rengeteg 
sitt anyagot. Az a véleménye, hogy Tiszaalpáron 197 millió Ft-ból az összes utcát szilárd 
útburkolattal el lehet látni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Tulajdonképpen kétszer nyertek pénzt egyszer 150 millió Ft-ot, egyszer pedig 256 millió Ft-
ot. Úgy volt célszerű, hogy mindkettőt egy meghívásos pályázattal bonyolítsák le. A 
képviselő-testület annak idején megszavazta, hogy ki bonyolítsa le a közbeszerzést. Azt, hogy 
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melyikben melyik utca van arról is korábban már született döntés. A tervezőnek az lesz a 
feladata, hogy minden egyes utcát bejárjon, és konkrét javaslatot adjon, melyikkel mit kell 
csinálni. A beadott árajánlatok alapján egyértelmű volt a döntés. Ha képviselő-testület most 
elfogadja a tervezőket a 2015-2016-os év vonatkozásában, akkor gyakorlatilag a tervezők 
elkezdik a munkát, ami egy-két hónapot igénybe vesz, utána tudnak majd dönteni a 
kivitelezőről. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ami eléjük van fektetve az egy analitikus állapot. Konkrétan a képviselők 2015-ben 
megszavazták az utcákat, de azt nem tudja, hogy 2015 óta az meg lett - e terveztetve. Aki a 
költségvetést elkészítette az honnan vette a 40.000 m2 illetve a 20.000m2-t? Ezért van ilyen 
árkülönbözet. Tény és való, hogy ki lett választva a legalacsonyabb, de kérdi ő biztos, hogy az 
a legalacsonyabb? A képviselőknek szeretné mondani, hogy döntsék el melyik utcát, hogyan 
szeretnék megcsinálni.  
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
A tervezőket konkrétan ő választotta ki, megnézte a referenciájukat, ő ezeket jónak találta. A 
kísérőlevelet szintén ő írta. Az utca névsor, amit ki küldött nekik az korábban bent volt a 
testület előtt, a testület megszavazta hány m2 legyen az, ami ebbe az összegbe belekerül, 
mindenkinek ugyanaz lett kiküldve, ugyanazzal a műszaki leírással, hogy előreláthatólag csak 
aszfalt réteget kell rátenni, de mindegyiket külön - külön ők is meg fogják nézni. 
 
Győri István, képviselő 
 
5 cm-es aszfalt réteget? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
5 és 8 cm-t így adta meg konkrétan, de minden tervező, hogyha tervezésre kerül a sor, akkor 
kijön és minden utcát egyesével végig fognak nézni.  Így adta mindenki az árajánlatot. 
 
Győri István, képviselő 
 
És akkor, hogy jött ki 40.000m2? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Nem 40.000m2. A 2015-ös adósságkonszolidációs pályázatban 20.616m2 lett, amit 
megszavazott a testület, az a 105 millió Ft-os, arra adtak árajánlatot egyszer. A második körbe 
2016- ban ott már 197 millió Ft, nem tudja pontosan mennyi, annyi az út és arra adtak 
árajánlatot. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozat-tervezetet. 
 
22/2017.(II.08.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2016-os adósságkonszolidációs pályázathoz kapcsolódó út-  tervezői 
közbeszerzési eljárás eredményéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
„Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása” c. pályázat út tervezői feladataival a MAKADÁM 2000 Kft. (6723 Szeged, 
Bihari u. 27/b.) bízza meg bruttó 5.236.934,- Ft vállalási díj ellenében. 
Kérje fel Dr. Vancsura István polgármester, hogy a vállalkozói szerződést kösse meg. 
 
 
3.) Napirendi pont:  
 
 Tárgy: Előterjesztés a 2015-ös adósságkonszolidációs pályázathoz kapcsolódó út- 
 tervezői közbeszerzési eljárás eredményéről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozat-tervezetet. 
 
23/2017.(II.08.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2015-ös adósságkonszolidációs pályázathoz kapcsolódó út- tervezői 
közbeszerzési eljárás eredményéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
„Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
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támogatása” c. pályázat út tervezői feladataival a MAKADÁM 2000 Kft. (6723 Szeged, 
Bihari u. 27/b.) bízza meg bruttó 2.999.359,- Ft vállalási díj ellenében. 
Kérje fel Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést kösse meg és a 
közbeszerzés elindításához szükséges dokumentumokat a következő ülésre terjessze elő. 
 
 
4.) Napirendi pont:  
 
 Tárgy: Előterjesztés a Gondozási Központ intézményvezetői állásának pályáztatásáról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A próbaidőt rögzíteni kellene még a pályázatba, ami 4 hónap lehet maximum. Ő beleírná még, 
hogy 4 hónapos próbaidőt köt ki a képviselő-testület. A borítékra kérjük feltüntetni, oda csak 
annyit írni, hogy „Intézményvezető”.Ezekkel a módosításokkal fogadná el a bizottság illetve a 
testület a határozatot. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Annyi kérdése lenne, hogy határozatlan időre szóló közalkalmazás szerepel a leírásban. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Van egy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony és mellette egy 5 évre szóló vezetői 
megbízás. 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Akkor a vezetői megbízás határozott idejű, a státusza pedig határozatlan idejű. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Igen. 
 
Győri István, képviselő 
 
Szeretné kérdezni a jegyző asszonyt, hogy Palásti Viktort mi motiválta a felmondásra. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Intézményvezető Urat kellene erről megkérdezni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Ezen tényleg elgondolkozhatna a képviselő-testület, ő is próbált egy picit utána járni, hogy mi 
motiválhatta a Viktort és számára teljesen egyértelmű, hogy anyagi okai voltak. Kapott egy 
olyan állást, amiért többet fizetnek. Az állásnak a státuszát vagy a megbecsülését illetően 
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bocsánat, hogy ezt mondja és elnézést kér tőle is, de alább adta a Viktor. Sajnos a pénz erre 
kényszerít sokakat, és ezen elgondolkozhatta az önkormányzat, hogy ha majd ki írják ezt a 
pályázatot és utána nyertest hirdetnek, azt milyen díjazásért fogják majd megtenni. Intézmény 
vezetői beosztásra van szó, és a közalkalmazotti bértábla nagyon szerény bért jelent, 140 e Ft-
ot nettóba. Magyarországon átlagbért tekintve 250 e Ft. Ha Tiszaalpár ott tart, hogy egy 
Intézményvezetői státuszra képtelen még az átlag bruttó bért is megadni akkor csodákat ne 
várjanak. Ne várják azt, hogy egy intézmény jól működjön, a vezetője lelkiismeretesen 
dolgozzon. Minimum egy átlagbért vagy egy picit többet is kell ahhoz adni, hogy ha látni 
akarják azt, hogy fejlődik az az intézmény és van értelme fent tartani. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Általánosságban a bérekről: rövidesen a 2017 évi költségvetés ki osztásra kerül, abból fogják 
látni a tisztelt képviselő-társak, hogy milyen helyzetben vannak. Annyit szeretne elmondani, 
hogy a napokban volt TÖOSZ ülésen az egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti 
szervezet, ahol a következő adat hangzott el kb. 2700 településnek nincs pénze fejlesztésre. A 
jelenlegi költségvetések szerint nincs pénz, ez valahol már elért ide is. Nyilvánvaló a 
költségvetésnél mindenre ki fognak térni, arra is, hogy milyen lehetőségek vannak, de 
mindent ki kell pótolni. Amit fejlesztésre tudnának fordítani, annak is egy része intézményi 
támogatásra kell, hogy menjen.  
 
Győri István, képviselő 
 
Egyetért abban, amit a képviselő társa mond, hogy az átlagbért sem érik el az 
intézményvezetők. Az állam az önkormányzatokat nem finanszírozza. Az elmúlt testületi 
ülésen tárgyaltak azt, hogy a Gondozási Központnál csoportosítsanak át 3,6 millió Ft-ot 
dologi kiadásokra. Ott történt egy beruházás, amit a képviselő-testület a múlt évi 
költségvetésben megszavazott, de pályázati pénzt tudomása szerint nem nyertek rá, és a 
beruházás mégis meg történt, ami azt jelenti, hogy bentlakóknak a térítési díjait ez mind 
növeli. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta határozat-tervezetet, azzal a kiegészítéssel, hogy 4 hónap legyen a 
próbaidő. 
  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozat-tervezetet. 
 
24/2017.(II.08.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Gondozási Központ intézményvezetői állásának pályáztatásáról 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Gondozási 
Közpint intézményvezetői állására pályázat kiírását az alábbi tartalommal: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
Gondozási Központ intézményvezető munkaköre (magasabb vezető) betöltésére. 

A munkavégzés helye: 6066 Tiszaalpár, Dózsa György  u. 71.  
 
Pályázati feltételek: 
a) az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében előírt szakirányú felsőfokú 

végzettség és szakképzettség,  
b) 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 3. §. (3) bekezdésében meghatározott szakmai 
gyakorlat megléte, 

c) az intézményben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással 
egyidejűleg történő, határozatlan időre szóló alkalmazás; 

d) magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 
e) Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást 

követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. §-ának (8) bekezdése 
alapján biztosított mentesség igazolása. 

közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény alapító okirat szerinti szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, 
zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, 
ellenőrzése. Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak bentlakásos ellátásába 
tartozó feladatok vezetői ellátása. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, 
- részletes szakmai önéletrajzot, 
- végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,  
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
- nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve 
arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott 
kizáró ok, 
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- nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, 
vagy kéri zárt ülés tartását. 
  
Ellátandó feladatok: Intézményvezetői feladatok. 
 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. április 01-jétől - 2022. március 31-ig szól.  
A munkakör 2017. április 1. napjától betölthető.  
 
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény alapján történik, a garantált illetmény és pótlékok alkalmazásával. 
 
A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: határozat elfogadását követően 
azonnal 
A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 17.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vancsura István polgármester  
nyújt, a 06-30/255-4495-ös telefonszámon. 
 
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot írásban, egy példányban, Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyújtani személyesen vagy postai 
úton lezárt borítékban az alábbi címre: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1., dr. Vancsura István 
polgármester.  
A borítékon kérjük feltüntetni: „Intézményvezetői pályázat” 
 
A pályázat elbírálásának ideje, módja:  
A benyújtott pályázatokról a képviselő testület a határidő lejártát követő ülésén dönt. A 
döntés előtt a döntés előkészítésére felállított eseti bizottság személyes meghallgatást tart. 
 
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül 
eredménytelennek nyilvánítsa. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon. A próbaidő tartama 4 hónap. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 17:45 órakor bezárta. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 
/:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                          /:  Bartók István :/ 

a bizottság elnöke                                        a bizottság tagja 


