
Tárgy: Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázat véleményezése 

 

74/2020. (XII.8.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

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

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

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

mányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-

kezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata elfogadásra ajánlja Juhász György, 6400 

Kiskunhalas, Zsoltina u. 8. szám alatti lakos pályázatát a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetői (magasabb 

vezető) pályázatának betöltésére. 

2. A szükséges jognyilatkozatok megtételéről saját hatáskörömben gondoskodom. 

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

testületnek. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 22/2020. HTKT határozatával dön-

tött a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázat kiírásáról és a jogszabályi fel-

tételeknek megfelelő megjelentetéséről. 

A pályázat benyújtási határideje 2020. december 2. napja volt, mely időpontig 1 db pályázat 

érkezett.  

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által választott 6 tagú Véleményező 

Bizottsága áttekintette a pályázatot, személyesen meghallgatta a jelentkezőt. A Véleményező 

Bizottság a pályázat áttekintése, illetve a pályázó meghallgatása alapján írásos szakvéleményt 

készített a Társulási Tanács számára. ( 1.melléklet). 

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

szélyhelyzetre való tekintettel, társulási ülést összehívni nem lehet, ezért a beérkezett pályázat 

és a Véleményező Bizottság szakvéleménye elektronikus úton kerül megküldésre a társulás 

tagjainak. A társulás tagjai polgármesteri döntéssel javasolják/nem javasolják elfogadásra a 

társulás részére a beérkezett pályázatot.  

 

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 szóló 478/2020 (XI.3.) Kormányrendelettel elren-

delt 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 8. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 


