
Tárgy: Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői kinevezése  
 

 

4/2020. (XII.11.) ELNÖKI HATÁROZAT 
 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásában és Szervezeti és működési 

szabályzatában, Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdésében és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

1. 2020. november 3-án a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 

Központ Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére kiírt 

pályázatra Juhász György által beküldött pályázatot a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás tagjai az alábbiak szerint javasolják elfogadásra: 

 

Balotaszállás Község Önkormányzata: javasolja 

Harkakötöny Község Önkormányzata: javasolja 

Kelebia Község Önkormányzata: javasolja 

Kiskunhalas Város Önkormányzata: javasolja 

Kisszállás Község Önkormányzata: javasolja 

Kunfehértó Község Önkormányzata: javasolja 

Tompa Város Önkormányzata: javasolja 

Pirtó Község Önkormányzata: javasolja 

Zsana Község Önkormányzata: javasolja 

 

2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a társulás tagjai által 

beérkezett javaslatok alapján a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ intézményvezetői munkakörének (magasabb vezető) 

ellátásával 2021. február 1.-től 2026. január 31.-ig, Juhász György, 6400 

Kiskunhalas, Zsoltina u. 8. szám alatti lakost bízza meg. 

 

3. Juhász György illetményét a vonatkozó jogszabályok alapján az alábbiakban 

állapítja meg: 

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,  

 

munkaköre: szociális munkatárs 

 

I fizetési osztály 11-es fizetési fokozat:233.900,- 

Szakképesítés: 0,- 

Garantált illetmény összesen: 233.900,- 

Munkahelyi pótlék 24.000,- 

Magasabb vezetői pótlék: 50.000,- 

Garantált illetményen felüli összeg86.500,- 

Összesen.: 394.400,-  

+ szociális ágazati összevont pótlék  

 

4. A kinevezéssel kapcsolatos munkajogi intézkedésekről saját hatáskörömben 

gondoskodom. Az első rendes Társulási ülésen beszámolok a Társulási Tanácsnak. 

 



 
 

INDOKOLÁS 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2020. november 3-án pályázatot írt 

ki Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Magyarország Kormánya által a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel a Társulási tanács társulási ülést nem tarthat. A Szocvhr. 1/A. 

§ (9) bekezdése rögzíti, hogy a pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott 

bizottság véleményezi. A bizottság összeült, a pályázót meghallgatta, szakvéleményét 

elkészíttete. A veszélyhelyzetre való tekintettel, mivel társulási ülés nem tartható, ezért a 

társulás tagjainak elektronikus úton lett megküldve a pályázati anyag, a szakbizottság 

véleményével együtt. A társulás tagjai polgármesteri határozatukkal javasolják Juhász György, 

Kiskunhalas, Zsoltina u. 8. szám alatti lakos intézményvezetői kinevezését. 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 

továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

 

Kiskunhalas, 2020. december 11. 

 

 

Fülöp Róbert 

       elnök 


