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37/2014. 

E L Ő T E R J E SZ T É S 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 
2014. április 25. napján tartandó ülésére 

 
Tárgy: Pályázati kiírás a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetői álláshelyének 

betöltésére 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Emlékeztetjük Önöket arra, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013. 07. 01. 
napjától felügyeleti, irányítási és fenntartói jogokat gyakorol a Tömörkényi székhelyű Gondozási 
Központ Rózsafüzér Szociális Otthon tekintetében. 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jogelődje, a Csongrádi Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a fenntartásában lévő Gondozási Központ Rózsafüzér 
Szociális Otthon (6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.) intézményvezetőjének 2010. október 01. napjától 
határozatlan időre, napi nyolc órában Pálfi Ilonát (jelenleg Magonyné Gál Ilonát) bízta meg az 
53/2010. (IX. 09.) CsKTT. határozatával. 
2011. 12. 21. hatállyal Magonyné Gál Ilona (korábban Pálfi Ilona) megbízása határozott időre 
módosult, 2015.12.31. napjáig. 
Magonyné Gál Ilona 2014. 04. 16. napján kelt levelében mint az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Elnökét arról tájékoztatott, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló 1997. évi LXXI. törvény 18. § (2a) bekezdése alapján a 40 éves munkaviszonya 2014. 
augusztus 13. napján lesz meg. Tájékoztatott egyúttal, hogy a törvényben foglalt lehetőséggel élve 
ezen időponttól nyugdíjba kíván vonulni. Levelében felmentését a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 33. §-ában foglaltakra alapozta, melynek értelmében 6 hónapos 
felmentési idő illeti meg. Kérelmében a felmentési idejének kezdő időpontjaként 2014. május 13. 
napját nevezte meg, mely időponttól kezdődően kéri, hogy a munkáltató mentesítse őt a 
munkavégzés alól. A 6 havi felmentési idő fele része letöltése ideje alatt, a nyugdíjba vonulása 
időpontjáig esetlegesen felhalmozódó, tárgyévi ki nem vett szabadsága megváltását 
kezdeményezte. Levelében kötelezettséget vállalt arra, hogy a felmentési ideje alatt, az új 
intézményvezető kinevezéséig, de legkésőbb a tényleges nyugdíjba vonulása idejéig az intézmény 
rendelkezésére áll. 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon tekintetében 
intézmény vezetése, vezetője felmentésre való jogosultsága által 2014. augusztus 14.-től nem 
biztosított.  
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. melléklete határozza meg az intézmény 
személyi feltételeit, miszerint bentlakásos intézmény esetén kötelezően alkalmazandó 1 fő intézményvezető. 
 
A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon felügyeleti, irányítási és fenntartói jogait 2013. július 
1. napjától a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogutódjaként az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás látja el. 
 



A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) 
bekezdése értelmében: „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. 23. § (3) bekezdése kimondja, hogy: "A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás 
jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.” 
Kjt. 20/A. § (4) bekezdése értelmében  a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi 
igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán 
kell közzétenni.  
Emellett a pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében 
pályázat nélkül betölthető 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 

székhelyén 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 közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a 
pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított 
tizenöt napnál - a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál - rövidebb nem 
lehet. Álláshirdetés esetén e határidőket az a) pont alapján történő közzétételtől kell számítani.   
 
2014.01.01. napjától hatályát vesztette a Kjt. szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 
1/A. § (6) pontja, miszerint a magasabb vezetői álláshelyre meghirdetett pályázati felhívást a Kjt 
20/A. §-ának (4) bekezdésében foglaltakon túl a szociál- és családpolitikáért, valamint a 
gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos 
lapjában, továbbá a gyermekvédelmi területen történő pályázati felhívást az oktatásért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni. 
 
Ebből adódóan az eddigi szabályozástól eltérően a pályázati felhívást az Emberi Erőforrás 
Minisztérium Szociális Közlönyében nem kell közzé tenni.  
 
A Kjt. 20/§ (4) bekezdése értelmében: a pályázat benyújtásának a határideje a pályázati 
felhívásnak a személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt 
napnál – a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál – rövidebb nem lehet. 
 
A vezetői megbízásra vonatkozó jogkör gyakorlását, a pályázat kiírásával összefüggő feladatokat a 
Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetői álláshelyére vonatkozóan az Alsó- 
Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa látja el.  

A pályázati felhívás tervezete jelen előterjesztés mellékletét képezi.  
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

Indítványozom az előterjesztés, annak határozati javaslata és a melléklet megtárgyalását és a 
határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2014. április 18. 

      Tisztelettel: 
         Forgó Henrik 
                    Társulás Társulási Tanácsa Elnöke



 
…./2014. (IV.....) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Pályázati kiírás a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetői álláshelyének 

betöltésére  
Határozati  j a v a s l a t 

 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta:  

1.)  Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Gondozási 
Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézménye vezetőjének Magonyné Gál Ilona által a 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény 18. § (2a) bekezdésére 
való hivatkozására, a  40 éves szolgálati ideje meglétére alapozott   nyugdíjba vonulási 
kérelmét elfogadja és 2014. augusztus 13. napjával eddigi közalkalmazotti jogviszonyát a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi   XXXIII. törvény 33. §-ában  foglaltak 
szerint eljárva,  felmentéssel megszünteti meg. A munkáltató és az  intézményvezető közös 
megegyezésük alapján 3 havi felmentési időben állapodnak meg, amely teljes időtartamára a munkáltató a 
közalkalmazottat  a munkavégzési kötelezettség végzése alól mentesíti.  

2.) A Társulási Tanács felkéri a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetőjét az 
intézményvezető felmentésével összefüggő, a hatályos vonatkozó jogszabályokban 
foglaltak szerint szükséges intézkedések megtételére. 

Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető 
Beszámolás határideje:  soros ülés 

 
3.) A Társulás Társulási Tanácsa Magonyné Gál Ilona intézményvezető kérelmét helyben 

hagyja és a nyugdíjba vonulása időpontjáig esetlegesen felhalmozódó, tárgyévi ki nem vett 
szabadságát készpénzben (az utolsó munkában töltött napon, egy-összegben, a hatályos 
vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelve) megváltja. Elrendeli az adott összeg 
Társulás költségvetése terhére, annak számlájáról az intézmény számlájára való átutalását 
és annak kifizetését Magonyné Gál Ilona részére.  

Végrehajtás határideje:  2014. augusztus 13. napján 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető 
Beszámolás határideje:  2014. augusztusi soros ülés időpontja 

 
4.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-

testülete által annak képviseletére jogosított Polgármesterét, hogy Magonyné Gál Ilona 
szociális intézmény vezetője esetlegesen felhalmozódó, tárgyévi ki nem vett szabadsága 
megváltása összegét (egy-összegben) 2014. július 31. napjáig utalja át az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás számlájára, a szociális intézmény költségvetési kiadása 
fedezeteként. 

Végrehajtás határideje:  2014. július 31. napjáig 
Végrehajtásért felelős:    Bánfi Sándor, Társulási Tanács tag, Dr. Faragó Péter, jegyző 
Beszámolás határideje:   2014. augusztusi soros ülés időpontja 
 

5.) A Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában működő Gondozási Központ Rózsafüzér 
Szociális Otthon intézményvezetői álláshelyének betöltésére  a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése értelmében a  
magasabb vezető és a vezető beosztás ellátásáról szóló  20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdéseit 
alkalmazva, mint a megbízási jogkör gyakorlója  pályázatot ír ki, ezen határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal..  

Végrehajtás határideje:    azonnal, legkésőbb 2014. május 12. 



Végrehajtásért felelős:     Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető 
Beszámolás határideje:   soros ülés 

 
6.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetőjét az 5. 

pontban írt pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatok és szükséges 
intézkedések megtételére, a hatályos vonatkozó jogszabályok szerint eljárva. 

Végrehajtás határideje:    2014. május 12. és folyamatos, a pályázat elbírálásáig 
Végrehajtásért felelős:     Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető 
Beszámolás határideje:    soros ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
 -  Magonyné Gál Ilona a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Vezetője 

-  Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 
-  Társulás Társulási Tanácsa Tagjai, Települések Polgármesterei (Székhelyükön) 
-  Kató Pálné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) 
-  Irattár 


