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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 688/2008.(XI.20.) Kt számú határozata alapján a 
Polgármester gondoskodott a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának 
kiírásáról, mely a Szociális Közlöny 2008. december 29-i számában megjelent. A 
Polgármester gondoskodott a pályázati véleményező bizottság összehívásáról. A pályázati 
felhívásra 6 érvényes pályázat érkezett és a pályázókat a véleményező bizottság 2009. február 
6-án személyesen meghallgatta. A véleményező bizottság egyhangúlag azt javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek, és azt ismételten 
hirdesse meg. 
 
 
Budapest, 2009. február 09. 
 
       Horváth Gyula 
        alpolgármester 
 
 
 
Határozati javaslat 
 
 

1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői munkakörére kiírt pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja és ismételten pályázatot ír ki a munkakör betöltésére. 

 
Határidő:   elfogadásra: azonnal 

               végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazat 
szükséges. 
 

2.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék az intézményvezetői pályázati ismételt 
közzétételéről a korábbi feltételeknek megfelelően, azzal az eltéréssel, hogy a pályázat 
benyújtásának határideje 2009. március 27-re, az állás betöltésének kezdő ideje 2009. 
május 1-re módosul, továbbá intézkedjék a pályázat elbírálásának előkészítéséről és a 
döntésre vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
Határidő:  elfogadásra:    azonnal 

                 végrehajtásra: A pályázat közzétételére: 2009. március 1. 

      A beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítése és a döntési 
   javaslat Képviselő-testület elé terjesztése: 2009. április 30. 

Felelős: Tóth Mihály polgármester 

Végrehajtásért felelős: Lombos Antal ágazatvezető 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazat 
szükséges. 
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