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Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjének - 

határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezésének keretein belül - kinevezése 2020. 

február 28-ig szól. 

 

Az intézményvezetői megbízás magasabb vezetői megbízás, képviselő-testületi hatáskör, 

amelyet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 

20/A. § (1) bekezdése szerint az intézményvezetői munkakört nyilvános pályázat útján kell 

betölteni.  

 

A Kjt. alábbi rendelkezései alapján a Képviselő-testületnek egy véleményezési jogkörrel 

rendelkező bizottságot kell létrehoznia: 

 

„20/A § 6) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt 

pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a 

kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább három tagú, a betöltendő 

munkakör feladatait 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 vezető megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató 

határozza meg.” 

 

A pályázati kiírásra vonatkozó javaslatot az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati-javaslatban leírt feltételek 

vonatkozásában fejtse ki álláspontját, az előterjesztés alapján hozza meg döntését a Szociális 

Szolgáltató Központ intézményvezető álláspályázat kiírásáról. 

 

Polgár, 2019. november 14.    

       Tisztelettel: 

 

        Tóth József  

       polgármester 
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Határozati javaslat 

………./2019. (XI.28.) számú határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgár Város 

Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázati kiírására 

irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szociális  

 Szolgáltató Központ intézményvezetői feladatainak ellátására, az 1. sz. melléklet  

 szerinti tartalommal.  

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a címzetes főjegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati 

felhívás megjelentetéséről a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 

Képzési Központ internetes oldalán    Határidő: 2019. december 3.,  

       a PolgárTárs helyi lapban      Határidő: 2019. december 10.,  

Polgár Város honlapján         Határidő: 2019. december 3. 

 

Felelős: dr.Váliné Antal Mária címzetes főjegyző                 

Véleményezési jogkörrel rendelkező szakértő bizottság létrehozása: 2020. január 10-ig. 

Felelős: Tóth József polgármester                              

  

 

  

 


