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HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 

TÁRSULÁS ELNÖKÉNEK 

ELŐTERJESZTÉSE  

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács 

2020.október 19. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázat kiírása 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2008. január 1. napjával létrehozta 

önálló intézményét, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központot 

(SzSzK).  

Az intézmény vezetésével 2016.január 1 -2020.december 31-ig Juhász Györgyöt bízta meg. 

 

Tekintettel arra, hogy Juhász György megbízása 2020. december 31. napjával megszűnik, 

gondoskodni kell az intézményvezetői pályázat kiírásáról. 

 

Az intézményvezetői munkakör betöltésére irányadó jogszabályok: 

− a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), 

− a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. év XXXI. 

törvény(továbbiakban: Gyvt.), 

− a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szocvhr.) 

− a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet (továbbiakban: NM rendelet), 

− a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 

honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. (XII. 23.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: közzétételi rendelet). 

 

Jogszabályi háttér: 

A Kjt. szabályai a pályázati eljárással kapcsolatban: 

 

- A 20/B. § alapján a magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § (1) és 

(3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör 

gyakorlója írja ki. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezetőbeosztás 

ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 

a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A pályázatban meg 

kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is. 

 

- A 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek: 

 

(1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet 

kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot -

törvény eltérő rendelkezése hiányában -a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. 

(3) A pályázati felhívásban meg kell jelölni: 

a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 

b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, 

c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 



d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 

e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 

 

(4) A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a 

továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati 

felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül 

betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés), ha a fenntartó 

önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén is, továbbáa 

munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen a helyben szokásos módon köteles 

közzétenni. Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételt is 

előírhat. Ezekben az esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívás személyügyi központ 

honlapján való közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati 

felhívásnak a személyügyi központhonlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt 

napnál - a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál - rövidebb nem lehet.  

 

A közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 

honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007.(XII. 23.) 

Korm. rendelet alapján az adatlap beérkezésétől számított két munkanapon belül a KSZF 

megjeleníti honlapján az adatlap tartalmán alapuló, az elektronikus rendszer által generált 

pályázati felhívást. A pályázati eljárásban megállapított határidőket a szolgáltató központ 

honlapján történő közzétételtől kell számítani. 

 

(5) A pályázó - a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon túlmenően - a pályázathoz 

csatolja  

a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltatóvezetésére, fejlesztésére vonatkozó 

programját, 

b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására 

vonatkozó okiratokat. 

 

(6) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén 

a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, 

megbízásijogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő 

munkakörfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem 

lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási 

jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt 

véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő  

a) hatvan napon belül, vagy  

b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, 

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a 

pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg. 

 

(7) A benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak a pályázó 

beleegyezésével közölhető harmadik személlyel.  

(8) Az üres munkakör betöltésére irányuló pályázati eljárás esetén – a pályázati feltételeknek 

egyformán megfelelő pályázók közül – előnyben kell részesíteni az önkéntes tartalékos 

szolgálati viszonyban állókat.  

- A Kjt. 23. § (3) bekezdés alapján: A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás 

jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. 



 

- A Kjt.41.§ (2) bekezdésében, 43/A. §-ában foglaltak figyelembevételével magasabb vezető, 

vezető megbízásával összeférhetetlen: 41. § (2) „a) ha hozzátartozójával [Mt. 294. § (1) 

bekezdés b.) pont] irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne”. 

„b) a munkáltatóval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, ill. a munkáltatóval 

rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban betöltött vezető 

tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagság.” 

 

AKjt.43/A. § alapján, fentieken túlmenően a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató 

feladatokat ellátó egyes - jogszabály szerinti - költségvetési szerveknél nem bízható meg 

magasabb vezető, illetőleg vezető beosztás ellátásával az, aki - illetőleg, akinek közeli 

hozzátartozója - a szerv fő tevékenységével azonos vállalkozói tevékenységet végez, az ilyen 

tevékenységet végző és az intézménnyel gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társasággal, 

illetőleg munkáltatóval tagsági viszonyban, munkaviszonyban, további munkaviszonyban, 

illetőleg munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  

 

Az NM rendelet 3. § (8) bekezdése alapján: „Többcélú intézményben vezetői megbízást az 

kaphat, illetve vezetői munkakörbe az nevezhető ki, aki bármely, az intézmény által biztosított 

szolgáltatás, illetve ellátás vezetőjére meghatározott, felsőfokú végzettség körébe tartozó 

képesítési előírásoknak megfelel.” 

 

A Szocvhr. szabályai a pályázati eljárással kapcsolatban: 

 

- Az 1/A. § (3) bekezdés a) pontja aa) alpontja alapján a pályázati eljárás lefolytatásával 

összefüggő feladatokat intézményvezető esetén a fenntartó önkormányzat jegyzője látja el. 

- A 3. § (1) bekezdés értelmében magasabb vezetőnek minősül a szociális intézmény, a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője, valamint az 

intézményvezető helyettese. A (3)-(4) bekezdések szerint a magasabb vezető beosztásra 

történő megbízás feltétele - az intézet gazdasági vezetője kivételével - legalább öt év 

felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a 

szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött 

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. A magasabb vezető, vezető beosztásra történő 

megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet kizáró vagy 

korlátozó gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik. 

- Az 1/A. § (4) bekezdése alapján, a pályázati felhívásnak - a Kjt. 20/A. §-ának (3) 

bekezdését is beleértve - 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. 

-  Az 1/A. § (7) bekezdése előírja, hogy a pályázathoz csatolni kell 

a) a pályázó szakmai életrajzát, 

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

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

c) az NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői 

megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a Gyvt. 15. §-ának (8) 

bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 



- Az 1/A. § (8) bekezdése értelmében a pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat 

iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá, 

hogy az intézményt megismerhessék. 

- Az 1/A. § (9) bekezdése rögzíti, hogy a pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként 

összehívott bizottság véleményezi. A (10) bekezdésének megfelelően a bizottság tagjai 

között kell lennie 

a) a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének, 

b) magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdekképviseleti szövetség, illetőleg 

egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának. 

-  A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A 

bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a 

bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét. A pályázati 

feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok 

elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni. A pályázati eljárást a pályázat 

benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről 

valamennyi pályázót írásban értesíteni kell. 

-  A 14. § kimondja, hogy a magasabb vezető, illetve a vezetői megbízással rendelkező 

közalkalmazott vezetői pótléka nem lehet kevesebb a 257/2000. (XII. 26.) Korm. 

rendelethez kapcsolódó 4. számú mellékletben meghatározott összegnél. A4. számú 

melléklet I. pont 1. c) alpontja alapján a magasabb vezető, illetve vezető megbízással 

rendelkező közalkalmazott vezetői pótlékát a helyi önkormányzatok, Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézmény intézményvezetője esetén a 

vezetői pótlék mértékét tekintve a pótlékalap 250%-ában állapítja meg. 

-  A képesítéssel kapcsolatban az NM. rendelet 2. számú melléklete határozza meg a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban vezetői 

beosztásban dolgozók részére vonatkozó képesítési előírásokat. Az SzCsM rendelet 6. § 

(13) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:  

„(13) Ha szociális szolgáltatás, illetve ellátás a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

ellátással egy intézmény, szolgáltató keretében kerül megszervezésre, az intézményvezetői 

munkakört az intézmény, szolgáltató által nyújtott bármelyik ellátási, szolgáltatási forma 

vezetőjére meghatározott, felsőfokú végzettség körébe tartozó képesítési előírásoknak 

megfelelő személy betöltheti.” 

 

Az Áht.9. §-nak és az Mötv. 42. § 7.pontjának együttes értelmezése során megállapítható, hogy 

minden jogkör (Áht. 9. § b)-j) pontjai) a társulási tanács jogköre. A Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás Szociális Szolgáltató Központja intézményének intézményvezetői megbízása 

magasabb vezetői megbízás és a döntést a Társulási Tanácsnak kell meghozni az Áht. 9. § c) 

pontja alapján. 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának (továbbiakban: Társulási 

Megállapodás) „a többcélú társulás célja, funkciója és feladatrendszere” című fejezet 4. pontja 

a következők szerint rendelkezik: „[A kinevezési jogkört a Tanács, az egyéb munkáltatói 

jogkört a Tanács elnöke gyakorolja.:] „ 

 

A Társulási Megállapodás értelmében a Társulási Tanács zárt ülésen, minősített többséggel 

dönt a kinevezésről. 

 



Javaslat az intézményvezetői pályázási eljárás ütemezésére: 

 

Határidő Tennivaló 

 

2020. október 19. Társulási tanács dönt a vezetői pályázat 

kiírásáról. 

2020. október 19-20. 

Az KSZF honlapján október 19. napjával 

kérni a megjelentetést. A Társulásban részt 

vevő önkormányzatok honlapján és a 

helyben szokásos módon megjelentetni 2020. 

október 20. napján. 

 

A pályázatot feltenni az KSZF honlapjára, 

valamint az önkormányzatok honlapjára. 

 

2020. október 21. Pályázat megjelenik az KSZF honlapján 

2020. november 20. Vezetői pályázat beérkezésének ideje 

2020. november 23. Vezetői pályázat bontása és a pályázat 

vezetői programjának átadása az előkészítő 

bizottságnak. 

2020. november 24- november 26-ig A szakmai bizottság meghallgatja a 

pályázókat 

2020. november 27-ig A szakmai bizottság kialakítja a 

pályázatokról a véleményét. 

2020. december első hetében Társulási-

tanács ülés 

A társulási-tanács dönt a vezetői pályázatról. 

 

 

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! 
 

 

Határozati javaslat: 

 

1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa pályázatot ír ki a Halasi 

Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői 

beosztásra, 2021. január 01. napjától 2025. december 31. napjáig. 

2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megbízza a Kiskunhalasi 

Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az 1 sz. mellékletben meghatározott 

tartalommal a pályázat előkészítéséről, kiírásáról, és a pályázati felhívás helyben 

szokásos módon való közzétételéről gondoskodjon. 

3. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa intézményvezetői 

álláshelyének betöltésére beérkező pályázatok véleményezésére Bizottságot hív össze. 

4. A pályázat véleményezésére létrehozandó véleményező Bizottságba felkéri: 

− Túriné Czeglédi Edit Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai 

Csoport vezetője 

− Magyar Anikó Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ  

Közalkalmazotti Tanács elnöke 

− Simon Ilona Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Technikumának 

igazgatóhelyettese  

− a Szociális Szakmai Szövetség képviselője 



− Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző a pályázat előkészítője 

− dr. Rékasi Cecília aljegyző a pályázat készítője 

 

A Bizottság elnöke Túriné Czeglédi Edit Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Szociálpolitikai Csoport vezetője. 

 

4. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri a véleményező 

Bizottságot, hogy a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően 

járjon el, a pályázati benyújtási határidő lejártát követően véleményezze a pályázatokat 

és tartsa meg a személyes meghallgatást, valamint a pályázati feltételeknek megfelelő 

pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt haladéktalanul terjessze a Társulási Tanács 

elé legkésőbb 2020. decemberi Társulási Tanács ülésére. 

 

 

Határidő: 2020. decemberi Társulási Tanács ülése 

Felelős: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 

 

Kiskunhalas, 2020. október 13. 

Fülöp Róbert s.k. 

elnök 

  



1. sz. melléklet 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-20/B. §-a alapján 

pályázatot hirdet a Szociális Szolgáltató Központ (6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.) 

 

intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére. 

 

A munkáltató megnevezése: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

Betöltendő munkakör: Mentálhigiénés munkatárs 

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Magasabb vezetői beosztás megnevezése: intézményvezető 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre 5 év-ig szól, 2021. január 1. napjától. 2025. 

december 31. napjáig 

Munkavégzés helye: Bács-Kiskun Megye, 6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 

Az intézmény tevékenységi körei székhelyén és 13 telephelyén: 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

− A jogszabályokban meghatározott magasabb vezetői feladatok ellátása, valamint az 

intézmény alapító okiratában foglalt feladatok (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek 

otthona, időskorúak gondozóháza, idősek nappali ellátása, fogyatékosok nappali 

ellátása, fogyatékos személyek otthona, szociális foglalkoztatás, támogató szolgáltatás, 

családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, családok átmeneti otthona, hajléktalan 

személyek átmeneti szállása, hajléktalanok nappali ellátása, éjjeli menedékhelye, 

tanyagondnoki szolgálat) magas színvonalon történő ellátásának szervezése, az 

intézmény törvényes működésének biztosítása, a szakmai munka irányítása, az 

intézményi költségvetés betartása, munkáltatói jogok gyakorlása. 

 

Pályázati feltételek: 

− büntetlen előélet, 

− tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá 

− magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, 

− a Kjt. 20. § (2) d) szerinti állam elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya 

alatt nem áll, 

− büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság 

− az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakirányú felsőfokú 

végzettség, és/vagy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt 

felsőfokú szociális szakképzettség, és 

− legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 

gyermekvédelem, illetve a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett 

szakmai gyakorlat, 

− vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

− szakirányú egyetemi végzettség 

− vezetői gyakorlat, 



− pénzügyi vagy gazdálkodási ismeretek, 

− felhasználói szintű számítógépes ismeret 

− idegen nyelvek ismerete 

− szociális szakvizsga 

− civil szervezetekkel való kapcsolat 

− egyházi szervezetekkel való kapcsolat 

− pályázati projektek megtervezésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat 

− intézményi átszervezések megtervezésében és végrehajtásában szerzett tapasztalat 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

− a pályázó szakmai önéletrajzát, 

− az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel. 

A pályázathoz csatolni kell: 

− az álláshely betöltéséhez szükséges végzettségek, szakképesítések meglétét igazoló 

okiratok másolatát, azzal, hogy legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a 

végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi 

Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkárságán, 

− 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a büntetlen előélet és annak igazolására, 

hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró 

foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt 

− az eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat, 

− a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,  

− a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a Társulási Tanács zárt vagy nyílt 

ülésen tárgyalja, 

− pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy 

korlátozó gondnokság alatt, 

− a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezető beosztásával a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 43/A. §-

ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn, 

− a pályázó nyilatkozatát arról, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében 

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, 

− pályázó nyilatkozatát arról, hogy teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy 

bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részvevők ismerhetik meg. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. január 1.-től tölthető be. 

 

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a 

kapcsolódó rendeletek alapján. 

A vezetői pótlék mértéke: a pótlékalap 250%-a. 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  

Nemzeti Közigazgatási Intézet közszolgálati állásportálján, a http://admin.kozigallas.gov.hu 

honlapon való megjelenést követő 30. nap 

 

A pályázat benyújtásának formája és helye:  

http://admin.kozigallas.gov.hu/


A pályázatot zárt borítékban, (összefűzve), postán vagy személyesen, 3 példányban papíron, és 

egy példányban elektronikusan „Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 

Központ intézményvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás elnökéhez (Fülöp Róbert, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázatot Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a pályázati határidő lejártát 

követő 30 napon belül bírálja el, de legkésőbb a 2020. decemberi tanácsi ülés. 

 

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

aljegyzőjétől dr. Rékasi Cecília 77/523-139-es telefonszámon. 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa fenntartja a jogot, hogy a pályázati 

eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helyei: 

- Balotaszállás Község Önkormányzat honlapja és hirdetőtáblája 

- Harkakötöny Község Önkormányzat honlapja és hirdetőtáblája 

- Kelebia Község Önkormányzat honlapja és hirdetőtáblája 

- Kiskunhalas Város Önkormányzat honlapja és hirdetőtáblája 

- Kisszállás Község Önkormányzat honlapja és hirdetőtáblája 

- Kunfehértó Község Önkormányzat honlapja és hirdetőtáblája 

- Tompa Város Önkormányzat honlapja és hirdetőtáblája 

- Pirtó Község Önkormányzat honlapja és hirdetőtáblája 

- Zsana Község Önkormányzat honlapja és hirdetőtáblája 

 

 

 

Kiskunhalas, 2020.október 19. 

 

 

 

                         Fülöp Róbert 


