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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. november 28-án megtartott  

ülésén a 115/2019.(XI.28.) számú határozatával döntött a Szociális Szolgáltató Központ 

intézményvezetői álláspályázat pályázati kiírásáról. 

 

A pályázati kiírás a fenti határozat  alapján hirdetésre került a Kormányzati Személyügyi 

Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Közigállás Álláslehetőségei között a  

www.kozigallas.hu weboldalon. illetve a helyben szokásos módon a város honlapján, a 

www.polgar.hu weboldalon, továbbá a PolgárTárs decemberi számában. 

 

 A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. január 06. 16 óráig beérkezően volt. 

 

A Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állás betöltésével kapcsolatos pályázati 

kiírásra egy pályázat érkezett. Pályázó: Tóth Árpádné Hajdúnánás Fürdő u. 1. szám alatti 

lakos. A pályázó nyilatkozott, hogy hozzájárul a pályázata nyílt ülésen való 

megtárgyalásához. A pályázati anyag megtekinthető Kiss Balázsné személyügyi előadónál, 

valamint elektronikus úton megküldésre kerül a Képviselő-testület tagjai, illetve a bizottságok 

tagjai részére is. 

 

Az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelve a betöltendő 

munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság felkérése megtörtént.  

 

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 1/A. § (9) bekezdés alapján a pályázatokat a pályázat elkészítője által 

esetenként összehívott bizottság véleményezi. A Kormány rendelet (11) bekezdése alapján a 

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

tagjai: Struba József  Humán feladatok és ügyrendi bizottság elnöke, dr. Sivák Anita jegyző és 

Pallaginé Kovács Judit családsegítő.  

 

Az eseti bizottság által a pályázatról kialakított vélemény: Tóth Árpádné eddig végzett 

munkája, valamint a pályázatban leírtak alapján alkalmasnak tartja az intézményvezetői állás 

betöltésére. A pályázati anyagban feltüntetett jövőbeni elképzelésekkel egyetért. A pályázati 

anyag jól átgondolt tartalmas. Minden követelménynek megfelel. A pályázó határozott 

vezető. A kezdetektől kialakult a kölcsönös bizalom a munkavállalók irányában.  

 

A szakértelemmel rendelkező bizottság egyhangú szavazatával javasolja a Képviselő-

testületnek Tóth Árpádné további 5 évre történő megbízását.  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján a 

képviselő-testület hatáskörébe tartozó vezetői megbízás adásához minősített többség 

szükséges. 

http://www.kozigallas.hu/
http://www.polgar.hu/
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a 

pályázatok elbírálásában döntését meghozni  szíveskedjen. 

  

Polgár, 2020. január 13. 

     Tisztelettel:   

 

         Tóth   József 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2020.(I.23.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a  Szociális 

Szolgáltató Központ intézményvezetői álláspályázat elbírálására” előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központja  

 intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázati eljárást eredményesnek  

 nyilvánítja.  

 

2./ A Képviselő-testület Tóth Árpádné pályázót határozatlan időre szóló közalkalmazotti 

kinevezésének keretein belül, 2020. március 1-től 2025. február 28-ig, megbízza a 

Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői feladatainak  ellátásával. 

 

3./  A Képviselő-testület az intézményvezetői megbízással egy időben Tóth Árpádné 

 illetményét 2020. március 01-től – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló  

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseire határozza meg. 

 

Fizetési, képzettségi osztályhoz, fokozathoz 

(H 14) tartozó alapilletmény összege: 

235.690 Ft 

Magasabb vezetői pótlék: 100.000 Ft 

Szociális ágazati összevont pótlék 124.793 Ft 

Összesen: 460.483 Ft 

 

4./  A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a vezetői megbízáshoz kapcsolódó  

feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

          Határidő: 2020. március 1. 

         Felelős: Tóth József polgármester 


