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Tárgy: A Sportközpont intézményvezetőjének megbízása 
 
 

 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Sportközpont intézményvezetőjének 5 éves megbízása lejár, ezért pályázat kiírására került 
sor. A jelen testületi ülésen dönt a képviselő-testület az 5 évre szóló magasabb vezetői 
megbízásról a beérkezett pályázatok tekintetében. 
 
A Sportközpont intézményvezetőjének megbízása 2008. január 31-én lejár, ezért nyilvános pályázat 
kiírására került sor.  
 
A meghirdetett állásra két pályázat érkezett:  
1. Kozák László (lakás: Szentes, Cseuz B. u. 2. I/5.) 
    iskolai végzettsége: közgazdász, vízilabda-sportedző 
 
2. Tomcsányi Ferenc (lakás: Szentes, Nagyhegy 361/A) 
    iskolai végzettsége: testnevelés szakos középiskolai tanár,  úszás sportágban középfokú edző 
 
A Kozák László által benyújtott pályázat nem felel meg a pályázati feltételnek – szakirányú (sport 
és/vagy idegenforgalmi) felsőfokú iskolai végzettség megléte a pályázati felhívásban 
alapfeltétel és a közgazdász végzettség a pályázat elbírálásánál előny –, így a pályázó nem 
rendelkezik a szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, a sportedzői végzettség OKJ-s középfokú 
szakképesítés.  
 
A pályázatok megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájának 214-es számú 
helyiségében. 
 
A fentiek figyelembevételével a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-
testület elé: 
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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. törvény 83/A (1) bekezdése és a 89/1994.(VI.8.) Kormányrendelet  alapján 
 

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

 
2008. február 1-től  2013. január 31-ig 

 
megbízza a Sportközpont (Szentes, Csallány G. part 4. sz.) vezetői teendőinek ellátásával.  
 
Jelen 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.) A kinevezett intézményvezető 
2.) Sportközpont Szentes, Csallány G. part 4. 
3.) Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 
4.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 
 
 
 
Szentes, 2008. január 8. 
 
 
 
 
           Szirbik Imre 
            polgármester 


