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Tárgy: Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői pályázatáról döntés 

 

Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság 

              

 

Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 

 

 

A Képviselő-testület 59/2022. (III.30.) sz. határozatában kiírta az Alapszolgáltatási Központ 

intézményvezetői álláshelyére a pályázatot és felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 

pályázati eljárással összefüggő feladatoknak a pályázatban megjelölt határidőben történő 

végrehajtására.  

 

A pályázati kiírás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.) 20-20/B.§-a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet előírásai szerint történt. 

 

A pályázat 2022.04.19-én megjelent a Belügyminisztérium KÖZIGÁLLÁS honlapján, 

valamint közzé lett téve Kistarcsa Város honlapján. A pályázat benyújtási határideje 2022. 

május 31. volt, melyre egy pályázat érkezett. A pályázatok bontására 2022. június 3-án 

került sor, melyről jegyzőkönyv készült. A pályázati kiírás formai feltételeinek a beadott 

pályázat megfelelt.  

 

A szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A.§ (9)-(10) bekezdése szerint:  

„(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 egyesület 

képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának. 

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

bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a 

bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét. 
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(12) A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a 

pályázatok 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 pályázatot benyújtó pályázót a szakmai bizottság 2022. június 16-án hallgatja meg. A 

szakmai bizottság két tagját a fentiek szerint a jegyző kérte fel, Csampa Zsolt, és Horváthné 

Borsos Andrea személyében. Egy tagját a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatok Országos Egyesülete jelölte, Papp Krisztina Mária személyében. 

 

Az intézményvezető vezetői pótlékának mértékét 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. számú mellékletében 

szereplő összegnél nem lehet kevesebb. A melléklet szerint a helyi önkormányzatok által 

fenntartott szociális és gyermekjóléti alapellátást együttesen végző intézmény vezetője vezetői 

pótlékának mértéke 250%-a, vagyis 50.000,- Ft/hó lenne. Önkormányzatunk a Kistarcsa 

Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati 

rendelete 11. § (8) bekezdése értelmében 100.000.- Ft/hó összegben állapította meg az 

Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének vezetői pótlékát, valamint munkáltatói 

döntésen alapuló illetménykiegészítésként 60.000.- Ft/hó összeget. 

 
A pályázat a Polgármesteri Hivatalban, illetve a bizottsági és testületi ülésen megtekinthető. 

 

 

 
Határozati javaslat 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének Pálfi Kálmánnét nevezi ki 2022. 

október 1-jétől 2027. szeptember 30-ig terjedő időszakra. Alapilletményét a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai szerint, vezetői 

pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 

257/2000. (XII.26.)  Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak és Kistarcsa Város 

Önkormányzat mindenkori költségvetési rendelete szerint kell megállapítani. 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

Felelős: Juhász István polgármester 

 

A határozat elfogadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 42§ 2. pontja és a 50. §-a alapján minősített többséget igényel. 

 

 

Kistarcsa, 2022. június 13. 

 

  Juhász István  

  Polgármester 

 

 

 


