
Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje magasabb vezetői pályázatának 

kiírása 

71/2021. (IV.26.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedé-

sek hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre 

való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításá-

ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljár-

va az alábbi határozatot hozom: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet a Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Bölcsődéje intézményvezetői (magasabb vezető) 

beosztásának ellátására. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata megbízza a Kiskunhalasi Közös Önkor-

mányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az 1 sz. mellékletben meghatározott tartalom-

mal a pályázat előkészítéséről, kiírásáról, és a pályázati felhívás helyben szokásos 

módon való közzétételéről gondoskodjon. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata az intézményvezetői álláshelyének betöltésé-

re beérkező pályázatok véleményezésére Bizottságot hív össze. 

4. A pályázat véleményezésére létrehozandó véleményező Bizottságba felkéri: 

1.) Acsainé Végvári Katalin Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke 

2.) Gyuriczáné Botka Emőke Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcső-

déi szakmai igazgatóhelyettese, szakértő 

3.) Túriné Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető 

A Bizottság elnöke Túriné Czeglédi Edit Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hi-

vatal Szociálpolitikai Csoport vezetője. 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzata felkéri a véleményező Bizottságot, hogy a 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően járjon el, a pá-

lyázati benyújtási határidő lejártát követően véleményezze a pályázatokat és tart-

sa meg a személyes meghallgatást, valamint a pályázati feltételeknek megfelelő 

pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt haladéktalanul terjessze Kiskunha-

las Város Önkormányzata elé legkésőbb 2021. július 15. napjáig. 

6. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 

INDOKOLÁS 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Bölcsőde vezetőjének 2021. július 31. napján lejár öt éves 

intézményvezetői megbízatása. 

 

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 (to-

vábbiakban: Gyvt.), 

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

hajtásáról 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 ren-

delet (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). 

 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése ér-

telmében „A magasabb vezető és a 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 Kjt. 20/A. § (1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közal-

kalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. 

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

Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató dönthet arról, hogy a munkakör, illetve a 

beosztás betöltése pályázat alapján történik. 

(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 to-

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

felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül be-

tölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés) 

a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén, 

b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok székhe-

lyén is, továbbá 

c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen 

a helyben szokásos módon köteles közzétenni. Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy 

egyéb módon való közzétételt is előírhat. Ebben az esetben, továbbá az a)-c) pontban foglalt 

esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való köz-

zétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a sze-

mélyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál - a mun-

káltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál - rövidebb nem lehet. Álláshirdetés 

esetén e határidőket az a) pont alapján 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 munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonat-

kozó programját, 

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

zati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 



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

kozó okiratokat. 

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

tén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbí-

zási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, 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 gyakorló-

ja. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegel-

ve 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. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére 

a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes 

adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon 

belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és személyes adatait törölni kell. 

 

20/B. § (1) A magasabb vezető és a 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. 

(2) A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátásá-

ra megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a meg-

bízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

(3) Ha e törvény alapján a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásához pályázatot 

kell kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is. 

(4) Ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti 

jogviszony létesítése is szükséges - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jog-

kör a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg. 

(5) A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátása - a munkáltató vezetője kivételével - pá-

lyázat kiírása nélkül is betölthető 

a) a 20/A. § (2) bekezdésének a)-b) pontja szerinti esetben, továbbá 

b) ha a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelőzően legalább egy éve közalkal-

mazotti jogviszonyban áll a munkáltatóval. 

 

23. § (1) A magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása magasabb vezető, illetve vezető 

beosztásra történő megbízással (a továbbiakban: megbízott vezető) történik. A magasabb ve-

zetői, illetve vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott - a kinevezés szerinti munka-

köre mellett - látja el a magasabb vezetői, illetve vezetői beosztásból eredő feladatait. A meg-

bízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. Magasabb vezető - a 90. §-ban foglalt kivétel-

lel - csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. Nem lehet megbí-

zott vezető a közalkalmazott a gyakornoki idő tartama alatt. 

(2) A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából 

meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül. A magasabb 

vezetői, valamint vezetői megbízások körét, továbbá a megbízás feltételeit a végrehajtási ren-

delet határozza meg. 

(3) A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, 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.) 

kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 3. § (1) bekezdése a) pontja alapján maga-

sabb vezetőnek minősül a szociális intézmény, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény 

intézményvezetője, valamint az intézményvezető helyettese. 

 

A Korm. rend. 1/A. § (3) A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat a) intéz-

ményvezető esetén aa) a fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője látja el. 

 

A Korm. rend. 1/A. § (4) a pályázati felhívásnak - a Törvény 20/A. §-ának (3) bekezdésében 

foglaltakon túlmenően - 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 pá-

lyázat tartalmi követelményeire vonatkozó szabályokat. 

 

A Korm. rend. 1/A. § (7) a pályázathoz csatolni kell - a pályázó szakmai életrajzát, - a pályázó 

nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-

rással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük fel-

tételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, 

magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek vé-

delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdé-

sében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 

 

A Korm. rend. 1/A. § (8) a pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklő-

dők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intéz-

ményt megismerhessék.  

(9) A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi. 

(10) A bizottság tagjai között kell lennie  

a) a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének,  

b) *  

c) * magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egye-

sület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának. 

(11) A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A bi-

zottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bi-

zottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét.  

(12) A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a pá-

lyázatok elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni.  

(13)A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell 

folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell. 

 

A Korm. rend. 3. § (3) bekezdése alapján a magasabb vezető beosztásra történő megbízás fel-

tétele 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 Korm. rend. 3/A. § alapján a magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltéte-

le, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a 

megbízást megelőzően nyilatkozik. 

 



A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I/2. C pontja határozza meg a szüksé-

ges képesítési előírásokat. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje in-

tézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának pályázati felhívására beérkezett pályázatok 

szakmai véleményezésére az alábbi biztosságot hozza létre: 

A biztosság tagjai: 

1.) Acsainé Végvári Katalin Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke 

2.) Gyuriczáné Botka Emőke Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi szakmai  

      igazgatóhelyettese, szakértő 

3.) Túriné Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető 

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, megszünteté-

séről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország 

Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 

szóló 27/2021. (I.29.) 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 biztosí-

tott hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

Kiskunhalas, 2021. április 26. 

 

 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet: 

 

 Pályázati kiírás 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet a Kiskunhalas Város Önkormányza-

tának Bölcsődéje intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

        Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

       Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: 

       A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 01-től – 2026. július 31-ig szól. 

 

A munkavégzés helye: 

      6400 Kiskunhalas, Május 1. tér 3/A. 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízatással járó lényeges feladatok: 

 

Az intézményi tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szemé-

lyes gondoskodást nyújtó gyermekjólétéi, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatiról és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet és egyéb 

ágazati jogszabályokban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben és 

ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra. A bölcsőde irányítási, ellenőrzési és munkáltatói 

feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek ellátásának biztosí-

tása, SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a 

többi városi intézménnyel. 

 

Illetmény és juttatások: 

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény-

nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásá-

ról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormány rendeletben foglaltak az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

1. felsőfokú iskolai végzettség és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyer-

mekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladataitól szóló 15/1998. 

(IV.30.) NM rend. 2. melléklet I/2. C pontjában bölcsődevezetőre előírt képesítés és pe-

dagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség: 

1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy 

2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ), 

b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), 

c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),  

d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), 

e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), 



f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ) vagy 

3. a 2. a)-f) pontja szerinti végzettség valamelyikével rendelkező: intézetvezető, szakokta-

tó, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű 

személy vagy 

4. a csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, 

védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű 

személy 

 

2. A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján legalább öt év felsőfokú 

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

ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szer-

zett szakmai gyakorlat. 

3. Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszony-

ban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

4. Büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint gyermekek vé-

delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) be-

kezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 

5. A pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondokság alatt. 

6. Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy. 

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

alatt nem áll. 

8. 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 

− civil szervezetekkel való kapcsolat 

− egyházi szervezetekkel való kapcsolat 

− pályázati projektek megtervezésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat 

− intézményi átszervezések megtervezésében és végrehajtásában szerzett tapasztalat 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- A pályázó adatait is tartalmazó részletes fényképes szakmai önéletrajz, szakmai gya-

korlat igazolása, 

- Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési el-

képzeléseket is tartalmazó program, 

- A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezető elképzelések, 

- A szakirányú végzettségeket és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai azzal, 

hogy legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok 

eredetei példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Szociálpolitikai csoportjánál, 

- 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet és annak 

igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró 

foglalkoztatástól eltiltás alatt, 



- A pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-

tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizá-

ró ok vele szemben nem áll fenn, 

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 

gondnokság alatt, 

- A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésében szükséges kezeléséhez, sokszorosításához, valamint a pályázat tar-

talmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való hozzáférhető-

ségéhez hozzájárul. 

- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, 

vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részvevők ismerhe-

tik meg, továbbá nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtár-

gyalását. 

 

A megbízás kezdőnapja: 

            2021. augusztus 1. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

            Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján a        

            http://admin.kozigallas.gov.hu honlapon való megjelenést követő 30 nap.     

 

A pályázat benyújtásának módja: 

- Postai úton a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére törté-

nő megküldéssel (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) 

- Személyesen: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének (6400 Kiskun-

halas, Hősök tere 1.) 

- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Kiskunhalas Város Önkor-

mányzatának Bölcsődéje intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására 

tárgymegjelöléssel 3 példányban papírom, és egy példányban elektronikusan. Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 

 

A pályázat elbírálásnak módja, rendje: 

            A Pályázókat személyesen hallgatja meg egy szakmai biztosság. A bizottság írásban   

            foglalt szakmai véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Kiskunhalas      

            Város Képviselő-testülete dönt.   

 

A pályázat elbírálásnak határideje: 

            2021. június 30. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

            2021. május 3-tól: 

               - Kiskunhalas Város honlapja www.kiskunhalas.hu 

               - Halasi Tükör hetilap 

A pályázattal kapcsolatos további információ: 

             Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai csoportvezetőjétől a  

             77/523-165 telefonszámon, vagy előre egyeztetve személyesen. 

A pályázat kiírója biztosítja a pályázók részére az intézmény bejárását a Korm. rend. 1/A. § 

(8) bekezdése alapján, úgy, hogy pályázók a megadott telefonszámon egyeztethetnek időpon-

tot az intézményi bejárásra.  

 

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


 

Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nél-

kül eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

 

 

Kiskunhalas, 2021. április ……. 

 

 

 


