
 

 

 

 Kenderes Városi Önkormányzat Jegyzője 

5331 Kenderes, Szent István út 56. 

Telefon: 59/328-251 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2022. október 19-i rendes ülésére 

 

Tárgy: A Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

intézményvezetői pályázata 

 

  

 

Előterjesztő/Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Záhonyi Ferenc jegyző 

 

 

A döntéshez egyszerű többség szükséges. 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kuczeráné Sipos Judit Intézményvezető Asszony közalkalmazotti jogviszonya 2022. december 

31-én megszűnik, így 2023. január 1-jétől betöltetlen a Kenderesi Gondozási Központ, Család- 

és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői álláshelye. 

 

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 (a továbbaikban: Korm. rendelet) 1/A. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja 

alapján pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat intézményvezető esetén a 

fenntartó önkormányzat jegyzője látja el. 

A Korm. rendelet 1/A. § (4) bekezdése szerint a pályázati felhívásnak - a Törvény 20/A. §-ának 

(3) bekezdésében foglaltakon túlmenően - tartalmaznia kell 

a) a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat, 

b) a jogviszony időtartamát, határozott idejű jogviszony esetén a jogviszony kezdő napját és 

megszűnésének időpontját, 

c) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi 

követelményeire vonatkozó szabályokat. 

 

A Korm. rendelet 1/A. § (4) bekezdése (7) bekezdés a) és d)-e) pontjai értelmében a pályázathoz 

csatolni kell 

a) a pályázó szakmai életrajzát, 

d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

e) 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, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben 

nem áll fenn. 

 

A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a magasabb vezető beosztásra történő megbízás 

feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 



gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés vagy 

szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 

 

A képesítési előírásokat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. része határozza meg, mely szerint 

megfelelőek a következők: felsőfokú szociális szakképzettség*, okleveles pszichológus, 

pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség**, okleveles szociálpolitikus-közgazdász, 

szociális menedzser, viselkedéselemző család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- 

és gyermekvédő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles 

családvédelmi tanácsadó, igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú 

szakképzettséggel, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus 

szakképzettség***, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, jogász, 

igazgatásszervező, közigazgatás-szervező és szervezetfejlesztő szakember, szociális menedzser 

oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő, okleveles pasztorális tanácsadó, szociológus, 

komplex szociológus szolgáltatások szakembere. 

* Felsőfokú szociális szakképzettség: általános szociális munkás, szociális munkás, okleveles 

szociális munkás, okleveles egészségügyi szociális munkás, szociális szervező, 

szociálpolitikus, okleveles szociálpolitikus, okleveles szociálpedagógus, szociálpedagógus. 

** Mentálhigiénés szakképzettség: felsőfokú végzettség és mentálhigiénés szakképzettség, 

valamint az alap- vagy mesterképzést követően szerzett szakirányú továbbképzésben szerzett 

mentálhigiénés szakképzettség. 

*** Pedagógus szakképzettség: felsőfokú végzettség és tanító, tanár (közismereti, szakmai, 

hitéleti), óvodapedagógus, szakoktató szakképzettség, valamint a csecsemő- és 

kisgyermeknevelő. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 

határozati javaslat elfogadására. 

   

Kenderes, 2022. október 14. 

 

                                                                                        dr. Záhonyi Ferenc  

                                                                                                  jegyző 

 



 

Határozati javaslat 

 

 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (…) határozata: 

 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kenderesi Gondozási 

Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői álláspályázata közzétehető. 

 

Melléklet: Álláspályázat 

 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: dr. Záhonyi Ferenc jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


