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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

          ALPOLGÁRMESTERE        

 

20.066-2/2015. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési  Bizottság 

2015.  június 22-én   tartandó  ülésére 

 

 

Tárgy:   Pályázat  kiírása  az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, 

valamint az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza intézményvezetői /magasabb  

vezetői/    beosztásának ellátására 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt 20.066-1/2015. számú közgyűlési 

előterjesztést Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati 

rendeletének 2. melléklet  1.4.1.  pontja  alapján  véleményezni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. június  

 

                                                                                               Mák  Kornél 

                                                                                                        alpolgármester 

 

 

 

…………./2015.  (VI.22.)  EtB. számú határozat 

 

Tárgy:  Pályázat  kiírása  az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, 

valamint az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza  intézményvezetői /magasabb  

vezetői/    beosztásának ellátására 

 

Kecskemét   Megyei  Jogú Város  Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság  megtárgyalta  Mák 

Kornél alpolgármester 20.066-1/2015. számú  előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Bizottság az előterjesztésben foglaltakat a közgyűlés számára elfogadásra javasolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kecskemét Megyei Jogú Város 

 Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

 

2015. június 25-én 

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Pályázat kiírása az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, 

valamint az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza intézményvezetői /magasabb 

vezetői / beosztásának ellátására  

 

 

Az előterjesztést készítette: Kun Istvánné csoportvezető 

                                               Humánpolitikai Csoport 

 

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET  

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek:  

 

Véleményezésre megkapta:  

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  

Esélyteremtési Bizottság    …./2015. (VI.22.) EtB. sz. hat.    

                                                                                                         

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

             ALPOLGÁRMESTERE 

 

Ikt. szám: 20.066-1/2015. sz.                                                                  

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2015. június 25-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy:    Pályázat  kiírása  az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, 

valamint az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza intézményvezetői 

/magasabb vezetői / beosztásának ellátására 

    

I. 

 

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága intézményvezető /magasabb 

vezető/ megbízása 2015. december 31. napján lejár.  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése alapján a magasabb 

vezető és vezető beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni. A pályázatot a 

megbízási jogkör gyakorlója írja ki. A pályázat kiírása, elbírálása során a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Eü. Korm.rendelet), 

valamint 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 (továbbiakban: Szoc. Korm.rendelet) szabályait kell 

alkalmazni. 

 

A Kjt. 23. § (3) bekezdése szerint a magasabb vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, 

legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. 

 

A Szoc. Korm.rendelet 1/A. § (3) bekezdés alapján a pályázati eljárás lefolytatásával 

összefüggő feladatokat intézményvezető esetében a fenntartó önkormányzat jegyzője látja el.   

 

A pályázati felhívást a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése, valamint a közalkalmazotti pályázatnak a 

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére 

vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kell 

elkészíteni és a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 

szerv internetes oldalán kell közzétenni. Az Eü. Korm.rendelet . 3. § (3) bekezdése alapján a 

magasabb vezető megbízás ellátására irányuló pályázati felhívást az Egészségügyi 

Közlönyben, ezt követően pedig Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján is közzé kell tenni. 

A pályázati felhívás kötelező tartalmi elemeit a Kjt. 20/A.§ (3) bekezdése tartalmazza. 

 

Az Eü. Korm.rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a magasabb vezető megbízás 

ellátására irányuló pályázatot a Kjt. 20/A § (6) bekezdése alapján a megbízási, illetve 

munkáltatói jogkör gyakorlója által esetenként összehívott bizottság véleményezi. A bizottság 

tagja között kell lennie a megbízási, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt – 

megbízási, illetve a munkáltatói jogkörrel nem rendelkező – személynek, a közalkalmazotti 



tanács tagjának, ennek hiányában a közalkalmazotti képviselőnek, és a szakma szerint 

illetékes egészségügyben működő szakmai kamara, ennek hiányában érdekképviseleti 

szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének, valamint a szociális területen működő 

érdekképviseleti szerv képviselőjének. A Szoc Korm.rendelet 1/A. § (10) bekezdés szerint 

pedig a bizottság tagjai között kell lennie a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének, 

illetve a magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdekképviseleti szövetség, illetve 

egyesület képviselőjének. Figyelembe véve, hogy az ESZII egészségügyi és szociális 

feladatkörrel is rendelkező intézmény, mindkét jogszabályi előírásnak meg kell felelni. 

 

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a bizottság személyesen meghallgatja, 

amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni, ebben rögzíteni kell a bizottság tagjainak az egyes 

pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét. 

 

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek a bizottságba felkérni: 

- a megbízási, illetve munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt olyan személyt, aki 

megbízási, illetve munkáltatói jogkörrel nem rendelkezik, 

- a Közalkalmazotti Tanács tagját, ennek hiányában közalkalmazotti képviselőt, 

- az Orvosi Kamara képviselőjét, 

- Dr. Határ Máriát, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét, 

vagy az általa kijelölt képviselőjét, 

- a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete képviselőjét. 

Javasolom továbbá a szakértői tevékenység ellátásáért nettó 40.000,- Ft/fő megbízási díj 

megállapítását. A szakértői díj fedezete a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre áll. 

 

II. 

 

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza intézményvezetőjének /magasabb vezető/ 

megbízása 2015. december 31. napján lejár.  A Kjt. 20/B. § (1) bekezdése alapján a magasabb 

vezető és vezető beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni. A pályázatot a 

megbízási jogkör gyakorlója írja ki.  

A Szoc. Korm.rendelet 1/A. § (3) bekezdés alapján a pályázati eljárás lefolytatásával 

összefüggő feladatokat intézményvezető esetében a fenntartó önkormányzat jegyzője látja el.   

 

A Kjt. 23. § (3) bekezdése szerint a magasabb vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, 

legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. 

 

A pályázati felhívást a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése, valamint a közalkalmazotti pályázatnak a 

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére 

vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kell 

elkészíteni és a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 

szerv internetes oldalán kell közzétenni. Ezt követően a pályázati felhívást a város honlapján 

is közzé kell tenni. A pályázati felhívás kötelező tartalmi elemeit a Kjt. 20/A.§ (3) bekezdése 

és a Szoc. Korm.rendelet 1/A. § (4) bekezdése tartalmazza. 

 

A Szoc. Korm.rendelet 1/A. § (9) bekezdése alapján a pályázatokat a pályázat előkészítője 

által esetenként összehívott bizottság véleményezi. Ugyanezen szakasz (10) bekezdése 

értelmében a bizottság tagjai között kell lennie a pályázat előkészítőjének vagy 

képviselőjének, illetve a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület 

képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának. A pályázati 

feltételeknek megfelelő pályázókat a bizottság meghallgatja. 



A Szoc. Korm.rendelet 1/A. § (12) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a pályázati feltételeknek 

megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok elbírálására jogosult 

személy vagy szerv elé kell terjeszteni. A (13) bekezdés értelmében a pályázati eljárást a 

pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről 

valamennyi pályázót értesíteni kell.  

 

 

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek a bizottságba felkérni: 

- Dr. Határ Máriát, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét 

vagy az általa kijelölt képviselőjét,  

- a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesületének képviselőjét, 

- a Közalkalmazotti Tanács tagját, ennek hiányában közalkalmazotti képviselőt. 

 

Javasolom továbbá a szakértői tevékenység ellátásáért nettó 40.000,- Ft/fő megbízási díj 

megállapítását. A szakértői díj fedezete a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre áll. 

 

Javasolom, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága intézményvezetői 

beosztására 2016. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig tartó két éves határozott 

időre, míg az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza intézményvezetői beosztására 2016. január 

1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó öt éves határozott időre írjon ki pályázatot a 

Tisztelt Közgyűlés. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen.  

 

 

Kecskemét, 2015. június  

 

   

                                                                  Mák  Kornél 

                                                                                                  alpolgármester                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozat-tervezet 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…………./2015. (VI. 25.)   határozata 

 

Tárgy: Pályázat kiírása az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, 

valamint az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza intézményvezetői /magasabb vezetői/ 

beosztásának ellátására 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester  

20.066-1/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

I. 

 

1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

intézményvezetői /magasabb vezetői/ beosztásának ellátására 2016. január 1. napjától 2017. 

december 31. napjáig tartó határozott időtartamra pályázatot ír ki a határozat-tervezet 

melléklete szerint és azt közzéteszi a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 

szerv honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben, és Kecskemét Megyei Jogú Város 

honlapján. 

          
2.) A közgyűlés a beérkező pályázatok véleményezésére a szakértői bizottságba  

- a megbízási, illetve munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt olyan személyt, aki 

megbízási, illetve munkáltatói jogkörrel nem rendelkezik, 

- a Közalkalmazotti Tanács tagját, ennek hiányában közalkalmazotti képviselőt, 

- az Orvosi Kamara képviselőjét, 

- Dr. Határ Máriát, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét, 

vagy az általa kijelölt képviselőjét, 

- a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete képviselőjét kéri fel. 

 

A szakértői tevékenység ellátásáért nettó 40.000,- Ft/fő megbízási díjat állapít meg, 

melynek  fedezete a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre áll. 

 

 

II. 

 

 

 

1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza intézményvezetői 

/magasabb vezetői/ beosztásának ellátására 2016. január 1. napjától 2020. december 31. 

napjáig tartó határozott időtartamra pályázatot ír ki a határozat-tervezet melléklete szerint 

és azt közzéteszi a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján, 

valamint Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján.  

          
2.) A közgyűlés a beérkező pályázatok véleményezésére a szakértői bizottságba  

 

- Dr. Határ Máriát, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét 

vagy az általa kijelölt képviselőjét,  

- a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesületének képviselőjét, 

- a Közalkalmazotti Tanács tagját, ennek hiányában közalkalmazotti képviselőt. 



 

 

A szakértői tevékenység ellátásáért nettó 40.000,- Ft/fő megbízási díjat állapít meg, melynek 

fedezete a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre áll. 

 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Mák Kornél alpolgármester 

 

 

                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…../2015.. (VI. 25.) 

 határozata melléklete 

 

I. 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

                                          

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az Egészségügyi és Szociális 

Intézmények Igazgatósága (6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.) intézményvezetői 

/magasabb vezetői/ beosztásának ellátására. 

 

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

- az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű működését, 

használatát, 

- felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat 

betartásáért, 

- gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak 

tekintetében, 

- képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt. 

 

A megbízás időtartama: 

Az intézményvezetői megbízás 2016. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő 

időtartamra szól. 

 

A megbízás feltétele:    

 a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

kinevezhető,   

 orvostudományi egyetemi szintű végzettség, vagy mesterképzési szakon szerzett 

egészségügyi menedzser képesítés,  

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

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Korm.rendelet 3. § (3) bekezdésében megjelölt 

szakmai gyakorlat, 

 Az intézményvezető közalkalmazotti munkaköre: szociális és egészségügyi 

menedzser 

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltaknak alapján. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 a pályázó szakmai életrajzát,  

 az igazgatóság vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel, 

 iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát, 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

 az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról 

kiadott munkáltatói igazolást, 



 nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

 nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő ügy 

nyilvános ülésen történő tárgyalásához, 

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

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 

257/2000. (XII. 26.) Korm.rendelet 1/A § (7) bekezdés e) pontjában foglaltaknak 

megfelelően a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői magasabb 

vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, mely szerint a gyermekek védelméről és 

a gyámhatósági igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében 

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, 

 nyilatkozatot arról, hogy igazgatói megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget tesz. 

 

A kiíró a beadási határidőn túl hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. 

    

A pályázat benyújtásának határideje: 

A pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 

internetes oldalán történt közzétételétől számított 30 napon belül.  

 

A pályázat benyújtásának helye: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda 

Társadalompolitikai Osztálya -  6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

A pályázat benyújtásának módja:  

A pályázatot zárt borítékban „Pályázat az Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatósága intézményvezetői /magasabb vezetői/ beosztásának ellátására” megjelöléssel 1 

példányban kell benyújtani. 

 

A pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást biztosítja: Csonka Imre, Kecskemét 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Társadalompolitikai Osztály vezetője (6000 

Kecskemét, Kossuth tér 1. tel.: 76/513-595) 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

Kecskemét Megyei Jogú város Közgyűlésének 2015. novemberi ülése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…../2015.. (VI. 25) határozata melléklete 

 

 

II. 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

                                          

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az ŐSZIRÓZSA 

IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZA (6000 Kecskemét, Nyíri út 77/a.) intézményvezetői  

/magasabb vezetői/  beosztásának ellátására. 

 

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

- az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű működését, 

használatát, 

- felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat 

betartásáért, 

- gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak 

tekintetében, 

- képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt. 

 

A megbízás időtartama: 

Az intézményvezetői megbízás 2016. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő 

időtartamra szól. 

 

A megbízás  feltétele:    

 a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

kinevezhető,   

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletének 8.2. 

pontjában az intézményvezetői munkakörre előírt felsőfokú képesítések valamelyike, 

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

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Korm.rendelet 3. § (3) bekezdésében megjelölt 

szakmai gyakorlat, 

 Az intézményvezető közalkalmazotti munkaköre: szociális menedzser 

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltaknak, valamint a 

fenti kormányrendelet előírásainak megfelelően. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 a pályázó szakmai életrajzát,  

 az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel, 

 iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát, 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

 az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról 

kiadott munkáltatói igazolást, 



 nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

 nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő ügy 

nyilvános ülésen történő tárgyalásához, 

 nyilatkozatot arról, hogy intézményvezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget tesz. 

 

A kiíró a beadási határidőn túl hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. 

    

A pályázat benyújtásának határideje: 

A pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 

internetes oldalán történt közzétételétől számított 30 napon belül.  

 

A pályázat benyújtásának helye: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda 

Társadalompolitikai Osztály -  6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

A pályázat benyújtásának módja:  

A pályázatot zárt borítékban „Pályázat az ŐSZIRÓZSA Időskorúak Gondozóháza 

intézményvezetői /magasabb vezetői/ beosztásának ellátására” megjelöléssel 1 példányban 

kell benyújtani. 

 

A pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást biztosítja: Csonka Imre, Kecskemét 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Társadalompolitikai Osztályának vezetője (6000 

Kecskemét, Kossuth tér 1. tel.: 76/513-595) 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

Kecskemét Megyei Jogú város Közgyűlésének 2015. novemberi ülése.  

 

 

 


