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 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 5/2008.(I.25.) Kt. határozat 
értelmében a Sportközpont intézményvezetőjének, Tomcsányi Ferencet                       
2008. február 1-től az esetlegesen megalakuló új szervezet működésének megkezdéséig, 
de legfeljebb 2008. december 31-ig bízta meg. A Testület a 147/2008.(VI.27.) Kt. 
határozatában döntött, hogy a Sportközpontot 2009. január 1-jétől változatlanul hagyva 
a sportintézmények szervezetét, mint a Polgármesteri Hivatal részben önálló 
intézményeként működteti tovább. Így a Sportközpont intézményvezetője által ellátandó 
feladat az intézmény tevékenységi körébe tartozó –  dr. Papp László Sportcsarnok, 
Dózsa-ház, sportpályák – feladatok vezetői irányítása, mely feladat ellátására pályázat 
kiírására került sor, de az októberi ülésen a pályázati eljárást eredménytelenné 
nyilvánították, ezért másodjára is sor került a pályázat kiírására.  
Jelen testületi ülésen kell döntenie a képviselő-testületnek az 5 évre szóló vezetői 
megbízásról a beérkezett pályázatok alapján. 
 
A Sportközpont intézményvezetőjének megbízása 2008. december 31-én lejár, ezért nyilvános 
pályázat kiírására került sor.  
 
A pályázatban képesítési előírásként (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló  
89/1994.(VI.8.) Kormányrendelet 3.§ (2) bekezdése, valamint a sport területén képesítéshez 
kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 
157/2004.(V.18.) Kormányrendelet alapján) sport szakirányú felsőfokú iskolai végzettség 
meglétét határoztuk meg, melynek értelmében a pályázónak az alábbi képesítés egyikével kell 
rendelkeznie: 
 
 szakedző, sportszervező, sportmenedzser, testnevelő tanár, rekreáció-szervező. 
 
A pályázati kiírásban előnyként lett meghatározva: közgazdasági felsőfokú végzettség, 
vezetői gyakorlat, helyi ismeret.  
 
A pályázatnak tartalmaznia kell a költségvetési szerv vezetésére vonatkozó elképzeléseket – 
részletesen kiemelve az eredményes működtetést – szakmai és gazdasági helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzeléseit részletesen alátámasztott indoklással.  
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A meghirdetett állásra két pályázat érkezett:  
 
1. Hevesi Gábor Tamás (lakcím: 6772 Deszk, Ősz u. 29.) 

iskolai végzettsége: sportmenedzser, sportoktató (labdarugás) 
 
2. Tomcsányi Ferenc (lakcím: Szentes, Nagyhegy 361/A) 

iskolai végzettsége: testnevelés szakos középiskolai tanár,  úszás sportágban középfokú 
edző, előreláthatólag 2009. januárjában környezetmérnök főiskolai 
oklevelet szerez. 

 
A határozati javaslat 2.) pontjában azért van két változat, mert ha Hevesi Gábor Tamást 
nevezi ki a Testület, akkor az "A" változatot kell alkalmazni, mivel a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21.§ (1) bekezdése és a 21/A§ (1) bekezdése 
szerint kell eljárni, viszont ha Tomcsányi Ferencet bízza meg a Testület, akkor a "B" 
változatot kell érvényesíteni, mivel Ő már rendelkezik határozatlan időre szóló 
közalkalmazotti kinevezéssel és a vezetői megbízás a közalkalmazotti jogviszonyát nem 
befolyásolja.  
 
A pályázatok megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájának 214-es számú 
helyiségében. 
 
A pályázatok előzetes értékelését a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság végzi, az általa 
felállított rangsor figyelembevételével kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a bizottsági 
véleményt mérlegelve hozza meg döntését. 
 
A II. variációban megfogalmazottakat akkor kell érvényesíteni, ha a pályázók közül nem kap 
megbízást egyikük sem. A 89/1994.(VI.8.) Kormányrendelet 1/A§-a alapján "Nem kötelező 
pályázatot kiírni abban a munkakörben, amelyre vonatkozóan  - 90 napon belül - már 
legalább két alkalommal eredménytelen volt a pályázati kiírás, és abban a 
munkakörben, amelynek haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos 
megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos ellátás nyújtásához 
szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközzel nem biztosíthatóak." A 3.§ 
(3) bekezdése alapján vezetői megbízás 5 évet meg nem haladó, határozott időre is adható.  
 
…./2008.(XII.04.) Kt. 
 
Tárgy: A Sportközpont intézményvezetőjének megbízása 

 
H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

I. variáció 
1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A§ (1) bekezdése és a 
89/1994.(VI.8.) Kormányrendelet  alapján 

.............................................-t 
(lakcím: ............................) 

2009. január 1-től  2013. december 31-ig 
 

megbízza a Sportközpont (Szentes, Jövendő u. 1. sz.) vezetői teendőinek ellátásával.  
 



 3

 
2.)  
"A" változat: 

Jelen vezetői megbízás mellett nevezett határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
kinevezést kap. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetői megbízással 
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  
 

 

"B" változat: 
Jelen vezetői megbízás a nevezett közalkalmazotti kinevezését nem befolyásolja.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetői megbízással 
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 
 
II. variáció 
1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A§ (1) bekezdése és a 
89/1994.(VI.8.) Kormányrendelet 3.§ (3) bekezdése alapján 

 
.................................-t 

(lakcím: .......................................) 
                                   2009. január 1-től  ....................................-ig 

 
megbízza a Sportközpont (Szentes, Jövendő u. 1. sz.) vezetői teendőinek ellátásával.  

 
 

2.) 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.) Szentes Város Polgármestere 
2.) A kinevezett intézményvezető 
3.) Sportközpont Szentes, Csallány G. part 4. 
4.) Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 
5.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 
 
 
 
Szentes, 2008. december 1.                
 
 

   Szirbik Imre 
                          polgármester 


