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Szentes
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 12/2005.(I.28.) Kt. sz. határozattal a Pedagógiai Szakszolgálat
intézményvezetőjének, Kiss Gabriellának a vezetői feladatok ellátására
2005. február 1-től 2005. július 1-ig megbízást adott, ezért az intézményvezetői
állásra pályázatot kellett kiírni.
Az első alkalommal kiírt pályázati eljárásban pályázó végzettsége a pályázati kiírás
feltételének nem felelt meg, ezért megismételt pályázati eljárást kellett lefolytatni. Erre a
meghirdetett állásra 1 db pályázat érkezett, de ezt a pályázatot is érvénytelennek kell
minősíteni, mivel ez a pályázó sem felelt meg a kiírt pályázati feltételnek.
Ha a magasabb vezetői beosztás ellátására kiírt pályázat nem vezet eredményre a
közoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására – nyilvános pályázat
kiírása nélkül – vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható a közoktatási
intézmény megfelelő feltételekkel rendelkező közalkalmazottjának.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy 2006. július 1-ig bízza meg Kiss Gabriellát
a jelenleg megbízott intézményvezetőt a Pedagógiai Szakszolgálat vezetésével.
A fentiek figyelembevételével a következő határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselőtestület elé.

HATÁROZATI

JAVASLAT

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 végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
tárgyú 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 5.§ (16) bekezdése alapján
Kiss Gabriellát
(lakás: 6640 Csongrád, Jegenye u. 22. sz.)
2005. július 2-től 2006. július 1-ig
megbízza a Pedagógiai Szakszolgálat (Szentes, Csallány G. part 1. sz.) vezetői
teendőinek ellátásával.
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Jelen megbízás a nevezett közalkalmazotti kinevezését nem befolyásolja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos
munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
A határozatról értesítést kapnak:
1.) Szentes Város Polgármestere
2.) Kiss Gabriella 6640 Csongrád, Jegenye u. 22. sz.
3.) Pedagógiai Szakszolgálat
4.) Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatósága
5.) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
6.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája

Szentes, 2005. június 9.
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