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Előterjesztés Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti 
Társulása Társulási Tanácsának 2019. február 14-i ülése IV. napirendi 
pontjához: 
 
Javaslat a Családsegítő Központ intézményvezetőjének megbízására irányuló 
pályázat kiírására 
Előadó:   Appelshoffer Ágnes, a Társulási Tanács elnöke 
 
 
Tisztelt Társulási tanács! 
 
Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 8/2018. (XII.20.) Kt. 
határozata alapján – Pástiné Szentendrei Mária, a Családsegítő Központ 
intézményvezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát 2019. augusztus 31. napjával az 
intézményvezető kérésére felmentéssel megszünteti. A felmentési időt 2019. január 
1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig biztosítja részére, melyből 2019. május 1. 
napjától 2019. augusztus 31. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.  
.  
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 
23. § -ában foglaltak szerint a magasabb vezető, illetve vezetői feladat ellátása 
magasabb vezető, illetve vezető beosztásra történő megbízással (a továbbiakban 
megbízott vezető) történik. A magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás feltétele, 
hogy a közalkalmazott – a kinevezés szerinti munkaköre mellett – látja el a 
magasabb vezetői, illetve vezetői beosztásból eredő feladatait. Magasabb vezető 
csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. 
A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott 
időre szól. 
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 (továbbiakban: végrehajtási rendelet) 3. § -a 
alapján magasabb vezetőnek minősül a szociális intézmény, a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője. 
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 közoktatás területén betöltött 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 
A pályázati felhívásban az előírt szakmai képesítés meghatározása a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rend. 3. mellékletében és a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) 
NM rendelet 2. melléklete I/1. részének 1. és 3. pontjaiban előírtak az irányadók. 
A magasabb vezető beosztás ellátására – a Kjt. 20/B. §-a szerint – pályázatot kell 
kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki. A pályázatban meg kell 
jelölni, hogy a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A pályázatban meg kell jelölni továbbá a 
közalkalmazott által betöltendő munkakört is. 
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A Kjt. 20/A. § -a határozza meg a pályázati felhívás tartalmát, a pályázat részeként 
benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá a pályázat benyújtásának feltételeit és 
elbírálásának határidejét. 
A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 
(NKI) internetes oldalán kell közzétenni.  
 
A pályázat benyújtásának határideje 30 napnál rövidebb nem lehet. A pályáztatónak 
biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez 
szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék. 
A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell 
folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell. 
 
A pályázót – a pályázati határidőt követő huszonegy napon belül – a kinevezési, 
megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 3 tagú, a betöltendő munkakör 
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A végrehajtási 
rendelet 1/A. § (10) bekezdése szerint „A bizottság tagjai között kell lennie a pályázat 
előkészítőjének vagy képviselőjének, a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg 
egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium 
tagjának.”  
 

A bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg a Társulási Tanács: 
 
Baksainé Kenessei Éva  képviselő (Humán Bizottság elnöke) 
Boros Zsuzsanna Bátaszék Gondozási Központ vezető 
Appelshoffer Ágnes polgármester 
 

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét 
mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a közalkalmazotti 
jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.  
 
A benyújtott pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik 
személlyel. 
 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, tárgyalja meg az előterjesztést, és fogadja el az 
alábbi határozati javaslatot! 
 
Határozati javaslat: 
 

Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási és 
Gyermekjóléti Társulása Társulási Tanácsának /2019. 
(II.14.) határozata a Családsegítő Központ 
intézményvezetőjének megbízására irányuló pályázat 
kiírásáról: 
 

1.) A Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási és 
Gyermekjóléti Társulása Társulási Tanácsa a 
Családsegítő Központ intézményvezetője személyének 
kiválasztására pályázatot kíván kiírni. A Társulási Tanács 
az önállóan működő intézmény vezetésére szóló 
beosztást határozott időre szóló vezetői megbízással 
kívánja meghirdetni 2019. szeptember 1-től – 2024. 
augusztus 31-ig terjedő 5 év határozott időre.  
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2.) A Társulási Tanács az intézmény vezetésére irányuló 
pályázati eljárás eredményes befejezéséig a Családsegítő 
Központ intézményvezetői feladatainak ellátására az 
intézmény SZMSZ szerinti helyettesét bízza meg. 
 
3.) A Társulási Tanács a pályázati felhívást a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
4.) A Társulási Tanács felkéri Ezerné dr. Huber Éva 
jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a 
Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán, valamint 
Tolna város honlapján történő megjelentetéséről. 
  
5.) A Társulási Tanács a pályázókat meghallgató 3 tagú 
bizottságot az alábbi összetétellel hozza létre: 
  
 Baksainé Kenessei Éva képviselő  
 (Humán Bizottság elnöke) 
 Boros Zsuzsanna  
 (Bátaszék Gondozási Központ vezető) 
 Appelshoffer Ágnes  
 (polgármester) 
 
Felelős: Ezerné dr. Huber Éva jegyző (a 4. pontban 
foglaltakért) 
Határidő: azonnal 

 
 
Tolna, 2019.február 12. 
 
 Appelshoffer Ágnes sk. 
 Társulási tanács elnöke 
A kiadmány hiteléül:  
 

 

 

     Ezerné dr. Huber Éva 
      jegyző 
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Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási és  
Gyermekjóléti Társulása 

pályázatot hirdet 
a Családsegítő Központ 

intézményvezetői állásának betöltésére 
 
Az intézmény tevékenységi körei:  

- szociális étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- nappali ellátás (idősek klubja) 
- családsegítés 
- gyermekjóléti szolgálat 
- védőnői szolgálat. 

 
Pályázati feltételek: 
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 5. 
pontjában meghatározott bármely végzettség, vagy  
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I/1. részének 1. vagy 3. pontjában 
előírt végzettség 

- szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást 
követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, az 
/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. § (8) bek. alapján biztosított mentesség igazolása 

- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 
területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat (257/2000. (XII.26.) 
Korm.rend. 3. § (3) bek.) 

- büntetlen előélet 
- cselekvőképesség (257/2000. (XII.26.) Korm.rend. 3/A. §) 
- vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség (2007. évi CLII. tv.) 
 
Az elbírálásnál előnyt jelent:  
- szociális szakvizsga  
- vezetői gyakorlat 
 
Ellátandó feladatok:   
 - házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás koordinálása, vezetése Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló 
települések önkormányzatai által kötött intézményfenntartó társulás keretében  

- nappali ellátás, védőnői szolgálat koordinálása 
- az intézmény szakmai irányítása 
- a munkáltatói jogkör gyakorlása 
- közreműködés a költségvetés tervezésében, önálló költségvetési szervekre 

irányadó szabályok szerinti gazdálkodási feladatok 
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A pályázathoz csatolni kell: 
 
- a képesítést igazoló okirat másolatát 
- részletes szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza a korábbi munkahelyeket, illetve 

igazolja az 5 év szakmai gyakorlat meglétét 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
- nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. § -ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok 
vele szemben nem áll fenn 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összegfüggő kezeléséhez hozzájárul  

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyét érintő napirendi pont tárgyalása 
nyílt vagy zárt ülésen történjen. 

 
A magasabb vezető megbízás időtartama: 5 év, 2019. szeptember 1-től – 2024. 
augusztus 31-ig. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan időre szól, az 
intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével. A 
magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető. 
 
Bérezés és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
alapján, valamint a magasabb vezetői pótlék 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 4. 
melléklete szerint, egyéb juttatások esetében a Közalkalmazotti Szabályzat alapján. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30. 
 
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban „CSSK 
intézményvezetői pályázat” megjelöléssel személyesen vagy postai úton kell 
benyújtani a Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti 
Társulása Társulási Tanácsának címezve (7130 Tolna, Hősök tere 1.) 
 
A pályázat elbírálásának határideje: a soron következő Társulási Tanácsi ülés 
napja.   
 
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Tolnai Polgármesteri 
Hivatalban Ezerné dr. Huber Éva jegyzőtől (7130 Tolna, Hősök tere l.) a 74/540-800 
telefonszámon. 
 
A Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Társulása 
Társulási Tanácsa fenntartja a jogot, hogy megfelelő pályázat hiányában a 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
 


