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Szentes 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2007. november 30-i ülésén úgy határozott, hogy a dr. Sipos Ferenc Parkerdő 
Otthon intézményvezetői megbízásáról döntését a 2007. decemberi ülésén hozza meg. 
 
Szentes Város Önkormányzata a 203/2007.(IX.28.) Kt. sz. határozatával megalapította a dr. Sipos 
Ferenc Parkerdő Otthont.  
A testületi döntésnek, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően a pályázati felhívás 
megjelent a Szociális Közlönyben, valamint a Szentesi Élet című városi hetilapban is. 
 
A pályázatban képesítési előírásként a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 9. Bentlakást 
nyújtó intézmények intézményvezetői beosztására vonatkozó feltételeit határoztuk meg, melynek 
értelmében a pályázónak az alábbi képesítéssel kell rendelkeznie: 

Szakirányú szakképzettség 
- felsőfokú szociális alapvégzettség, orvos, teológus, pszichológus 
- felsőfokú egészségügyi vagy pedagógus végzettség mellett 

= szociális menedzseri 
= szociális igazgatási 

szakirányú végzettség 
- továbbá: gyógypedagógus, pszichopedagógus 

Szakirányú szakképzettség hiányában 
- pedagógus, jogász, felsőfokú egészségügyi végzettség 

 
A meghirdetett állásra 3 db pályázat érkezett:  

1. Bolyánné Szamosközi Gabriella 
    lakás: Szentes, Bercsényi u. 111. 
    iskolai végzettsége: egészségügyi szakoktató, mentálhigiéné szakember, szociális menedzser,  

 pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása témacsoportból szakvizsga 
 
     2. Ferenczy Zoltánné sz. Ivanics Ibolya 
         lakás: 6640 Csongrád, Tanya 772.        levelezési cím: Szentes, Sáfrán M. u. 42. 
         iskolai végzettsége: szociális szervező,  

                             idősek szociális ellátása témacsoportból szakvizsga 
     3. Ternai Levente 
          lakás: 6640 Csongrád, Csengeri u. 14. 
          iskolai végzettsége: általános szociális munkás,  
          idősek szociális ellátása témacsoportból szakvizsga 
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A pályázatok megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek.  
A pályázatok megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodáján, a Polgármesteri Hivatal 
214-es számú helyiségében.  
 
A vonatkozó rendeletnek megfelelően a pályázatokat az arra jogosult bizottság a melléklet szerint 
véleményezte. 
 
Fentiek szerint a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
........./2007.(XI.30.) Kt. 
 
Tárgy: A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon intézményvezetői megbízása 

 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 

 
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvénynek, a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet alapján  
 

.................................................-t 
(lakás:.......................................) 

 
2008. január 1-től 2012. december 31-ig 

 
megbízza a dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon (Szentes, Csallány G. part 10.) magasabb vezetői 
teendőinek ellátásával. 
 
Jelen magasabb vezetői megbízás a nevezett közalkalmazotti kinevezését nem befolyásolja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetői megbízással kapcsolatos 
munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1.) Szentes Város Polgármestere 
2.) A megbízásra kerülő intézményvezető 
3.) Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 
4.) Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 
5.)  Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 
 
 
Szentes, 2007. december 4. 
 
 

Szirbik Imre 
 
 
 
 



K I V O N A T 
 
 
Készült a szociális területen intézményvezetői állások betöltésére benyújtott pályázatok 
véleményezésére létrehozott ad-hoc bizottság 2007. november 26. napján megtartott ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
Az ad-hoc bizottság az "Idősek Otthona intézményvezetői állásának betöltésére beadott 
pályázatok véleményezésével" kapcsolatban az alábbiak szerint határozott: 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 
 
A bizottság megállapította, hogy a pályázati kiírásra 3 db pályázat érkezett: 
 

1. Bolyánné Szamosközi Gabriella 
    lakás: Szentes, Bercsényi u. 111. 
    iskolai végzettsége: egészségügyi szakoktató, mentálhigiéné szakember, szociális menedzser,  

 pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása témacsoportból szakvizsga 
 
     2. Ferenczy Zoltánné sz. Ivanics Ibolya 
         lakás: 6640 Csongrád, Tanya 772. 
         iskolai végzettsége: szociális szervező,  

                             idősek szociális ellátása témacsoportból szakvizsga 
     3. Ternai Levente 
          lakás: 6640 Csongrád, Csengeri u. 14. 
          iskolai végzettsége: általános szociális munkás,  
          idősek szociális ellátása témacsoportból szakvizsga 
 
A bizottság megállapította, hogy a pályázatban képesítési előírásként a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) 
SzCsM rendelet 9. Bentlakást nyújtó intézmények intézményvezetői beosztására vonatkozó 
feltételei lettek meghatározva, melynek értelmében a pályázónak az alábbi képesítéssel kell 
rendelkeznie: 

Szakirányú szakképzettség 
- felsőfokú szociális alapvégzettség, orvos, teológus, pszichológus 
- felsőfokú egészségügyi vagy pedagógus végzettség mellett 

= szociális menedzseri 
= szociális igazgatási 

szakirányú végzettség 
- továbbá: gyógypedagógus, pszichopedagógus 

Szakirányú szakképzettség hiányában 
- pedagógus, jogász, felsőfokú egészségügyi végzettség 

 
A pályázatok megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek. A bizottság megismerte a 
Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesületének, mint szakmai érdek-képviseleti szövetség, 
illetőleg egyesület véleményét is. Az egyesület véleményezte mindhárom pályázó pályázatát, amit 
írásban is eljuttatott a bizottsági ülésre. A pályázók közül Bolyánné Szamosközi Gabriella 
intézményvezetői megbízatását támogatja, őt tartja alkalmasnak az intézményvezetői állás 
betöltésére. 
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A meghallgatások után a jelenlévő bizottsági tagok javaslata a döntést hozó szerv felé 4 igen 
szavazattal, hogy a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon magasabb vezetői teendőinek ellátásával 
Bolyánné Szamosközi Gabriella pályázót bízza meg.  
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

              Szűcs Lajos sk.     Geréné Dunaháti-Vas Márta sk. 
     a fenntartó képviseletében                                              a képviselő-testület szakbizottságának 
             képviseletében  
 
 
 
 
 Lencséné Szalontai Mária sk.     Agócs Lászlóné sk. 
       szakmai felügyeletet ellátó osztály                                          szakmai szakreferens 
                     képviseletében 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
jegyzőkönyvvezető 


