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J O G S Z A B Á L Y O K

A Kormány 6/2011. (II. 11.) Korm. rendelete
az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és mûködésének részletes szabályairól  szóló
67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXVI. tör vény 30.  § (1) be kez dés
d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében eljárva
a következõket rendeli el:

1.  § Az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és mûködésének részletes szabályairól  szóló 67/2001. (IV. 20.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a §
a következõ (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az Országos Fogyatékosügyi Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnökeként a Kormány a társadalmi
esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs minisztert jelöli ki.

(1a) A Tanács Fot. 25.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a kormányzati szerveket képviselõ tizenkét tagja a következõ:

a) a szociál- és nyugdíjpolitikai, valamint a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdítása,

b) az egészségügyi és az egészségbiztosítási,

c) az oktatási,

d) a kulturális,

e) a sportpolitikai,

f) az egyenlõ bánásmód biztosítása és társadalmi felzárkózás,

g) a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztése, valamint az egyházakkal  való kapcsolattartás koordinációja,

h) az államháztartási és az adópolitikai,

i) a foglalkoztatáspolitikai, valamint a szakképzési és felnõttképzési,

j) a helyi önkormányzati, az építésügyi, valamint a településfejlesztési és településrendezési,

k) a közlekedési,

l) az elektronikus hírközlési, az audiovizuális politikai és az informatikai

szakterületek képviseletében a feladat- és hatáskörrel rendelkezõ miniszter által kijelölt egy-egy állami vezetõ vagy
miniszteri biztos.

(1b) Az (1a) bekezdés szerinti tag kijelölésérõl, valamint az 5.  § (3) bekezdés a) pontja szerint történõ általános
helyettesítésérõl  szóló dokumentumot a Tanács elnökének meg kell küldeni.”

2.  § (1) Az R. 5.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Tanács üléseit az elnök, akadályoztatása esetén a Fot. 25.  § (3) bekezdése szerinti társelnök, az õ akadályoztatása
esetén az elnök által kijelölt állami vezetõ vagy miniszteri biztos (a továbbiakban együtt: levezetõ elnök) vezeti.”

(2) Az R. 5.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Tanács tagjainak akadályoztatása esetén

a) az 1.  § (1a) bekezdése szerinti tagot az õt kijelölõ miniszter által a tag általános helyettesítésére írásban kijelölt
vezetõ beosztású kormánytisztviselõ,

b) a Fot. 25.  § (1) bekezdés c)–g) pontja alapján delegált tagot az általa a helyettesítésre írásban felhatalmazott
és nyilatkozattételre feljogosított tag

helyettesítheti.”

3.  § Az R. 7.  § (4) bekezdésében az „5.  § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „5.  § (3) bekezdés b) pontja” szöveg lép.

4.  § Hatályát veszti az R.
a) 3.  § (1) bekezdésének második mondata,

b) 5.  § (2) bekezdése.
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5.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 7/2011. (II. 11.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásáról  szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 39.  § (6) be kez dés a) pont 2. al -
pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében eljárva
a következõket rendeli el:

1.  § A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról  szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A költségkompenzációs támogatás nyújtására kötött, 2010. december 30-án hatályos hatósági keretszerzõdés
– pályázati eljárás lefolytatása nélkül – legfeljebb 2011. június 30-ig terjedõ hatállyal megújítható, ha a munkáltató
a jogszabályban elõírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

2.  § A Rendelet 9.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A rehabilitációs költségtámogatás nyújtására kötött, 2010. december 30-án hatályos hatósági keretszerzõdés
– pályázati eljárás lefolytatása nélkül – legfeljebb 2011. június 30-ig terjedõ hatállyal megújítható, ha a munkáltató
a jogszabályban elõírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

3.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

K Ö Z L E M É N Y

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
k ö z l e m é n y e

a szociális szolgáltatásokat végzõk képzésérõl és a jelentkezés feltételeirõl a 2011. évben

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzõk képzésérõl és vizsgakövetelményeirõl szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) alkalmazási köre kiterjed 

– a családsegítés vonatkozásában az adósságkezelési tanácsadó, 
– a támogató szolgálat vonatkozásában a támogatószolgálat-vezetõ, a személyi segítõ, a személyszállító,
– a falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a falu- és tanyagondnoki, 
– a közösségi pszichiátriai ellátás vonatkozásában a közösségi koordinátor, a közösségi gondozó, 
– az utcai szociális munka vonatkozásában az utcai szociális koordinátor, az utcai szociális gondozó 
képzésre (a továbbiakban együtt: képzés).
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A képzést a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) szervezi.
A képzés a szociális ágazat irányítását végzõ miniszter által jóváhagyott oktatási program (a továbbiakban: Oktatási Program)

alapján történik.
Az Intézet a képzést maga végzi, vagy ezzel – képzési megállapodás keretében – olyan más intézményt (a továbbiakban együtt:

képzõhely) is megbízhat, amely megfelel a Rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltaknak.
A képzésen az vehet részt, aki a Rendelet 1. §-ában meghatározott munkakörnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt képesítési elõírásait
egyebekben teljesíti.

A jelentkezõ a képzésen való részvételi szándékát az 1. számú melléklet szerinti jelentkezési lapnak az Intézethez történõ
megküldésével jelzi. A jelentkezési laphoz csatolni kell az azon feltüntetett mellékleteket. (Támogató szolgálati képzések esetén a
jelentkezések a 2. számú mellékletben leírtak szerint történnek.)

A jelentkezés elfogadásának feltétele a jelentkezési díj megfizetése. A jelentkezési díjat a képzésre jelentkezés elõtt egy
összegben, az alábbi számlaszámra kell utalni: MÁK 10032000-01744260-00000000. A jelentkezési díj befizetésérõl szóló banki
visszaigazolást a jelentkezési laphoz csatolni kell.

2011-ben a jelentkezési díj összege: 10 000 Ft.
A képzésekre történõ jelentkezés folyamatos. A jelentkezéseket a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Salgótarjáni

Képzésszervezési Központjához kell benyújtani:
Címe: 3100 Salgótarján, Május 1. út 54.
Levelezési cím: 3101 Salgótarján, Pf. 335.
Tel.: 32/521-740, fax: 32/423-941
Honlap: www.nszfi.hu; www.ncsszi.hu
A szükséges létszámot meghaladó jelentkezés esetén az Intézet a jelentkezés sorrendje alapján dönt a beiskolázásról.
Az Intézet a jelentkezés elfogadása esetén a jelentkezõ részére – a jelentkezési lap beérkezését követõ 30 napon belül – igazolást

állít ki, és tájékoztatást ad a képzéssel kapcsolatos tudnivalókról.
Az Intézet a jelentkezõket – az 1. számú melléklet 3. pontjának figyelembevételével – úgy osztja el a képzést végzõ intézmények

között, hogy a képzõhely és a jelentkezõ lakóhelye egymáshoz a lehetõ legközelebb legyen.
Az egyes képzõhelyeken képzés csak akkor indul, ha a jelentkezõk létszáma – regionális szempontokat figyelembe véve –

adósságkezelési tanácsadó képzés esetén eléri a 15 fõt, falu- és tanyagondnok, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás,
utcai szociális munka esetén a 20 fõt. Amennyiben a jelentkezõk száma nem éri el a fent részletezett létszámot, úgy a jelentkezõ
körzetén kívüli képzõhelyre lesz átirányítva, így a továbbiakban a regionális szempontokat figyelmen kívül hagyva állnak össze a
képzési csoportok. Amennyiben a jelentkezõ nem kívánja átirányítását, azt a jelentkezési lapon fel kell tüntetni.

Képzõhelyek:
Adósságkezelési tanácsadó képzés:
– Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Salgótarjáni Képzésszervezési Központ, Salgótarján,
– Szocio East Egyesület Regionális Forrásközpont, Nyíregyháza,
– Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft., Szombathely.

Támogatószolgálat-vezetõ, személyi segítõ, személyszállító képzés:
– Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Salgótarjáni Képzésszervezési Központ, Salgótarján,
– Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete, Kaposvár,
– PTE-ETK Szombathelyi Képzési Központ Szociális Munkás Képzõ Intézet, Szombathely,
– SVI-Consulting Akkreditált Felnõttképzési Intézmény, Debrecen,
– Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképzõ Iskola és Kollégium, Kecskemét,
– Speciális Szükségletekért Alapítvány, Debrecen,
– Motiváció Mozgássérülteket Segítõ Alapítvány, Budapest.

Falu- és tanyagondnoki képzés:
– Nemzeti Család - és Szociálpolitikai Intézet Salgótarjáni Képzésszervezési Központ, Salgótarján,
– Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség, Vértesacsa,
– Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, Kecskemét,
– Falugondnokok Vas és Gyõr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete, Szombathely.
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Közösségi pszichiátriai koordinátor és gondozó képzés:

– Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Salgótarjáni Képzésszervezési Központ, Salgótarján,

– Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért, Budapest,

– Forrás Lelki Segítõk Egyesülete, Debrecen,

– Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft., Szombathely,

– Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézete, Bázakerettye,

– Ébredések Alapítvány, Budapest.

Utcai szociális koordinátor és gondozó képzés:

– Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Salgótarjáni Képzésszervezési Központ, Salgótarján,

– PTE-ETK Szombathelyi Képzési Központ Szociális Munkás Képzõ Intézet, Szombathely.

Az Intézet a képzés teljesítésének igazolására a sikeres záróvizsgát követõen – a képzõhely által kiállított igazolás alapján – a
képzésen részt vevõ személy részére tanúsítványt állít ki.

A képzések nem minõsülnek a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 3. § (5) bekezdésében meghatározott továbbképzési programnak, ezért elvégzésükkel
továbbképzési pont nem szerezhetõ.

A képzés térítésköteles. A képzéssel kapcsolatos költségek a jelentkezõ munkáltatóját terhelik. Az Intézet a képzések indulása
elõtt számlát küld a beiskolázó munkáltatónak nyolc napos fizetési határidõvel. A képzések befizetési módjai képzési típusonként
változhatnak. 

2011-ben az egyes képzések képzési díjának összege személyenként:

– Adósságkezelési tanácsadó képzés: 110 000 Ft.

– Támogatószolgálat-képzés: vezetõ: 131 800 Ft, személyi segítõ: 131 800 Ft, személyszállító: 45 800 Ft.

– Falu - és tanyagondnok képzés: 175 000 Ft.

– Közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi koordinátor és közösségi gondozó képzés: 132 000 Ft; 

= kiegészítõ közösségi koordinátor képzés (gondozói tanúsítvánnyal és felsõfokú szociális képesítéssel rendelkezõk
részére): 27 400 Ft, 

= kiegészítõ közösségi koordinátor képzés (orvos, pszichológus diplomával rendelkezõk részére): 40 000 Ft.

– Utcai szociális koordinátor és gondozó képzés: 100 000 Ft; 

= kiegészítõ utcai szociális koordinátor képzés: 13 400 Ft.

A képzések díjai a szállás és étkezés költségeit nem tartalmazzák, ezen szolgáltatások költségei képzõhelyenként változhatnak.
Ezzel kapcsolatos információkat a képzõhelyek tudnak nyújtani a jelentkezõknek.

Amennyiben változás történt a képzésre jelentkezõ személyében, a képzés indulását megelõzõ 14. munkanapig a munkáltató
egy alkalommal módosíthatja a jelentkezést, amelyet az Intézet felé kell jelezni. Ezt követõen a jelentkezés nem módosítható.
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1. számú melléklet

JELENTKEZÉSI LAP* szociális szolgáltatásokat végzõk képzésére

1. Személyes adatok:
Jelentkezõ neve/születési neve: ...........................................................................................................................................................................................
Születési hely: ..............................................................................................................................................................................................................................
Szü le té si idõ: .................................................................................. év ...................................................... hó nap ............................................................ nap
Anyja neve: ...................................................................................................................................................................................................................................
Értesítési cím, telefonszám: ....................................................................................................................................................................................................

2. A képzések közül az alábbira jelentkezem: 
– adósságkezelési tanácsadó képzés
– támogatószolgálat-vezetõ képzés
– személyi segítõ képzés
– személyszállító képzés
– falu- és tanyagondnoki képzés
– közösségi koordinátor képzés
– közösségi gondozó képzés
– kiegészítõ közösségi koordinátor képzés
– utcai szociális koordinátor képzés
– utcai szociális gondozó képzés
– kiegészítõ utcai szociális koordinátor képzés

3. A képzést az alábbi képzõhelyen kívánom elvégezni: .....................................................................................................................................................
Ha vállalja, hogy a jelentkezését átirányítsák, amennyiben a választott helyszínen az adott idõszakban nem indul képzés, adja

meg alkalmassági sorrendben az átirányítás helyszíneit:
1. ......................................................................................................................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................................................................................................................

4. Munkáltató önkormányzat/intézmény/szervezet (ahol szociális szolgáltatást végez):
neve: ...............................................................................................................................................................................................................................................
címe: ...............................................................................................................................................................................................................................................
me gye: ...................................................................... te le fon szá ma: ...................................................................

5. A jelentkezés és képzés díjának befizetésérõl a számlát az alábbi névre és címre kérem kiállítani:
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................

Aláírásommal egyidejûleg a jogszabályban és a Közleményben szereplõ feltételeket is elfogadom.

Kelt: ................................................................................., ......................... év ........................... hó nap .............. nap ján.

..............................................................................................
jelentkezõ aláírása

A jelentkezési laphoz csatolni kell:
Falu- és tanyagondnok képzésre jelentkezõknek:
– Önkormányzati fenntartó esetében az alkalmazást igazoló közalkalmazotti kinevezés hitelesített másolatát.
– Nem állami fenntartó esetében: 

1. az alkalmazást igazoló munkaszerzõdést,
2. az önkormányzattal a feladat átvállalásáról szóló megállapodást.

– Jelentkezési díj (10 000 Ft) átutalásáról szóló banki visszaigazolás fénymásolatát.
Adósságkezelési tanácsadó képzésre, utcai szociális koordinátor és gondozó képzésre; támogatószolgálat-vezetõ, személyi

segítõ és személyszállító képzésre, közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi koordinátor és közösségi gondozó
képzésre jelentkezõknek:

– Iskolai végzettséget igazoló diploma/bizonyítvány másolatát.
– Munkáltatói igazolást, melyben a munkáltató nyilatkozik, hogy a képzésre jelentkezõt ilyen munkakörben foglalkoztatja.
– Jelentkezési díj (10 000 Ft) átutalásáról szóló banki visszaigazolás fénymásolatát (kivétel a támogató szolgálati képzések).

*Kérjük olvasható formában, nyomtatott betûkkel kitölteni!
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2. számú melléklet

Adósságkezelési tanácsadó képzés

Az adósságkezelési tanácsadó képzés célja a képzésen részt vevõ személy felkészítése a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
53. § (3) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

A képzésre az jelentkezhet, akinek a munkáltatója nyilatkozik, hogy õt ilyen munkakörben kívánja foglalkoztatni; továbbá, ha
végzettsége megfelel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben foglalt képesítési elõírásoknak. 

A képzés kötelezõ óraszáma 120 óra, ebbõl 72 óra elméleti oktatás, 48 óra gyakorlati oktatás. 

A képzés az Oktatási Program alapján történik.

Egy csoport létszáma a 25 fõt nem haladhatja meg.

Az adósságkezelési tanácsadást végzõk részére szervezett képzés gyakorlati és szóbeli vizsgával zárul. Záróvizsgára az
bocsátható, aki a képzési programban megállapított kötelezõ óraszámnak elméleti oktatás esetén legalább a 90%-át, gyakorlati
oktatás esetén a 100%-át, valamint szakmai dolgozatírási kötelezettségét teljesítette.

A gyakorlati vizsga keretében a hallgatónak vizsgadolgozatot kell készítenie, melynek választható témái a következõk: egy
adósságkezelési eset részletes leírása vagy egy települési önkormányzat adósságkezelési programjának elkészítése.
A vizsgadolgozat minimális terjedelme 10 oldal szakirodalmi jegyzék nélkül. A dolgozatot legalább 30 nappal a záróvizsgát
megelõzõen kell benyújtani a képzõhely felé. A vizsgadolgozat megfelelt, jól megfelelt és kiválóan megfelelt, illetve nem felelt meg
minõsítést kaphat.

A szóbeli vizsga keretében a hallgatónak számot kell adnia elméleti tudásáról, továbbá ezen ismeretek gyakorlati alkalmazásáról. 
A záróvizsga a képzés utolsó napját követõ 30. és 60. nap között kerül lebonyolításra. A képzõhely a pontos dátumról legalább
30 nappal korábban tájékoztatja a képzés résztvevõit. A szóbeli vizsga elõre megadott, az Oktatási Programban szereplõ tételsor
alapján történik, melynek értékelése lehet: megfelelt, jól megfelelt, kiválóan megfelelt, illetve nem felelt meg. Nem kaphat
tanúsítványt az a hallgató, akinek vizsgadolgozata a védéssel együtt „nem felelt meg” értékelést kapott. A sikertelen szakmai vizsga
legfeljebb egy éven belül megismételhetõ.

A képzésen részt vevõ személyek a tanfolyam elvégzésérõl az Intézet által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány
adósságkezelési tanácsadó munkakör betöltését teszi lehetõvé.

Támogatószolgálat-vezetõ, személyi segítõ, személyszállító képzés

A támogató szolgálati képzés célja, hogy a résztvevõket – munkakörüknek megfelelõen – felkészítse a támogató szolgálat
keretében a személyi segítõ szolgálat, a szállítószolgálat és a tanácsadás végzésére.

A támogatószolgálat-vezetõ képzés a magasabb elõképzettségre építve képessé tesz a támogató szolgálat irányítására,
a szakemberekkel való kapcsolattartásra, a speciális problémák felülvizsgálatára és a célszervezetekhez való továbbításra, a
képességfejlesztés megszervezésére és irányítására, a segítõ munka ellátására.

A személyi segítõ képzés célja a fogyatékos személyek speciális alapápolási és gondozási feladatainak ellátása, a fogyatékos
személy speciális képességeinek folyamatos fejlesztése, a minél önállóbb életviteli készségek javítása és szakszerû segítségnyújtás
biztosítása a fogyatékos ember számára, saját lakókörnyezetében. 

A személyszállító képzés célja a szakmai jelzések felismerése, a folyamatos kapcsolattartásra való képessé tétel és kiegészítõ
feladatok ellátása. Elsõsorban a gyakorlattal közvetlenül összefüggõ ismeretek elsajátítása.

Egy csoport létszáma a 25 fõt nem haladhatja meg.

A támogatószolgálat-vezetõ tanfolyam óraszáma 240 óra. Elmélet 160 óra, támogató szolgálati gyakorlat 80 óra. 

A személyi segítõ tanfolyam óraszáma 240 óra. Elmélet 160 óra, a támogató szolgálati gyakorlat 80 óra.

A személyszállító tanfolyam óraszáma: 68 óra. Elmélet 60 óra, a támogató szolgálati gyakorlat 8 óra. 

A szakirányú szakképzettséggel, illetve felsõfokú végzettséggel rendelkezõk egyes tantárgyakból a diploma és az adott tantárgy
tematikájának benyújtásával felmentést kaphatnak. Az óralátogatások alóli felmentés az adott tantárgy összes óraszámának 30%-át 
nem haladhatja meg. A felmentésrõl a képzés szervezõje dönt. 
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A támogatószolgálat-vezetõ, személyi segítõ és személyszállító részére szervezett tanfolyam részletes tematikáját az Oktatási
Program tartalmazza.

A tanfolyam vizsgával zárul. A vizsga elméleti és gyakorlati részbõl áll.

A vizsgára bocsátás feltételei:

Támogatószolgálat-vezetõ:
Sikeres tantárgyi beszámoló, a gyakorlati terepekrõl igazolás a gyakorlati idõ eltöltésérõl, írásbeli dolgozat leadása a vizsga elõtt

legalább 15 nappal, amely lehet esetleírás, egy támogató szolgálat bemutatása vagy egy új támogató szolgálat megszervezésének
terve. Az írásbeli dolgozat terjedelme 15 gépelt oldal. 

A szakmai vizsga követelményei: az írásba benyújtott dolgozatban foglaltak megvédése a vizsgabizottság elõtt. 

Személyi segítõ:
Sikeres tantárgyi beszámoló, a gyakorlati terepekrõl igazolás a gyakorlati idõ letöltésérõl, írásbeli dolgozat leadása a vizsga elõtt

legalább 15 nappal, amely lehet esetleírás vagy egy támogató szolgálat bemutatása. Az írásbeli dolgozat terjedelme 10 gépelt oldal.
A szakmai vizsga követelményei: az írásban benyújtott dolgozatban foglaltak megvédése a vizsgabizottság elõtt. 

Személyszállító: 
Sikeres tantárgyi beszámoló, a gyakorlaton való részvétel igazolása.
A támogatószolgálat-vezetõ, személyi segítõ és személyszállító tanfolyamon résztvevõk a tanfolyam sikeres elvégzésérõl az

Intézet által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány az alábbi munkakörök betöltését teszi lehetõvé: támogatószolgálat-vezetõ,
Támogató szolgálat személyi segítõ, Támogató szolgálat személyszállító.

A támogató szolgálati képzésekre történõ bejelentkezés két lépcsõben történik.

1. lépcsõ
Az újonnan alakuló támogató szolgálatoknak a képzésre elõzetes bejelentkezési kötelezettségük van. A jelentkezés levélben,

postai úton történik.
A levélnek tartalmaznia kell:
– a támogató szolgálat nevét, címét,
– a képzésre bejelentkezett munkatárs adatait,
– név (születési név is),
– születési hely, idõ, anyja neve,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget.
A levélhez csatolandó a szakképesítést igazoló bizonyítvány fénymásolata.
A bejelentkezésrõl az Intézet igazolást állít ki, melyet csatolni kell a mûködési engedély iránti kérelemhez. 

2. lépcsõ 
Az Intézmény beiskolázási értesítést, valamint jelentkezési lapot küld a támogató szolgálat részére. A jelentkezési lap leírtak

szerinti visszaküldésével történik a képzésre való beiskolázás. Az Intézet a beiskolázás tényét visszaigazolja.

Az Intézet fenntartja a jogot, hogy túljelentkezés esetén a jelentkezõt más képzõhelyre átirányítsa.  

Azokat a képzésre bejelentkezett személyeket, akiknek idõközben a képzési kötelezettsége megszûnt, a támogató szolgálat,
vagy annak fenntartója köteles az Intézet képzési nyilvántartásából – írásbeli bejelentés útján – töröltetni.

Falu- és tanyagondnoki képzés

A falu- és tanyagondnoki alapképzés célja a falugondnok felkészítése a kistelepüléseken végzendõ alapfokú szociális szolgáltató
feladatok ellátására; a hivatalokkal, intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartásra; a rászorulóknak megfelelõ
segítségnyújtásra; emberi kapcsolatok ápolására a település lakosaival, rászorulóival; hagyományok, összefogások erõsítésére,
közösségi alkalmak megteremtésére. 

A falu- és tanyagondnoki alapképzés idõtartama 260 óra, melybõl 180 óra elmélet, bentlakásos formában és 80 óra gyakorlat. Az
alapképzés részletes tematikáját az Oktatási Program tartalmazza.

A képzésre beiskolázást csak az nyerhet, aki kinevezett falugondnoki, tanyagondnoki munkakörben dolgozik fõállású
közalkalmazottként, vagy az önkormányzattal kötött feladatátvállalási szerzõdés alapján határozatlan idejû munkaszerzõdéssel
rendelkezik.
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Egy csoport létszáma a 20 fõt nem haladhatja meg.

A szakképzettséggel, illetve a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk egyes tantárgyakból a diploma és az adott tantárgy
tematikájának benyújtásával felmentést kaphatnak. A felmentésrõl a képzést szervezõ dönt.

A falugondnoki képzés írásbeli, majd ezt követõen szóbeli vizsgával zárul. Írásbeli feladat: megadott szempontok alapján
dolgozat elkészítése a településrõl és a falugondnoki, tanyagondnoki munkáról. Szóbeli vizsga: a dolgozat szóban történõ
megvédése a képzés végén vizsgabizottság elõtt; a falugondnoki munka szakmai szabályainak ismertetése kérdések alapján;
gyakorlati vizsga, mely tartalmazza a tereptanár értékelését a terepgyakorlatokról, valamint a munkanaplót. Nem bocsátható
vizsgára az, akinek a képzésen igazolatlan hiányzása van, amíg az elõadásokat nem pótolja. A gyakorlat teljesítése kötelezõ, abból
felmentés nem adható.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: a képzéseken való részvétel, írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatok teljesítése. 

A tanúsítvány a falugondnoki, tanyagondnoki munkakör betöltését teszi lehetõvé.

Közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi koordinátor és közösségi gondozó képzés

A közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi koordinátorok és közösségi gondozók részére szervezett tanfolyam célja
a résztvevõk felkészítése arra, hogy a pszichiátriai beteg részére lakókörnyezetében komplex segítséget nyújtsanak a mindennapi
életvitelében, továbbá lehetõség szerint biztosítsák a meglévõ képességeinek megtartását, illetve fejlesztését.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelõen a közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor munkakörben alkalmazott
személynek a foglalkoztatás kezdõ idõpontjától rendelkeznie kell az Intézet által kiadott közösségi pszichiátriai ellátással
kapcsolatos képzés tanúsítványával. A beiskolázással valósul meg a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39/I. §-a szerinti felmentés.

Egy csoport létszáma a 25 fõt nem haladhatja meg.

A közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi gondozók részére szervezett képzés 280 óra (160 óra elmélet, 120 óra
gyakorlat); a közösségi koordinátor képzés 320 óra (200 óra elmélet, 120 óra gyakorlat). A kiegészítõ közösségi koordinátor képzés
gondozói tanúsítvánnyal és felsõfokú szociális képesítéssel rendelkezõk részére 90 óra (60 óra elmélet, 30 óra gyakorlat). Kiegészítõ
koordinátor képzés orvos és pszichológus diplomával rendelkezõk részére 50 óra (40 óra elmélet, 10 óra gyakorlat).

A képzésben részt vevõknek az elméleti tantárgyak, illetve a gyakorlat teljesítése alól felmentésre nincs lehetõségük.

A közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi koordinátorok és közösségi gondozók részére szervezett tanfolyam
részletes tematikáját az Oktatási Program tartalmazza.

Vizsgára bocsátás feltételei:

Vizsgára az a hallgató bocsátható, aki a meghatározott modulok elméleti óráinak legalább 80%-án részt vett, teljesítette a
gyakorlatot, és mindegyik tereptanártól, tutortól együttes „záróvizsgára bocsátható” minõsítést kapott, valamint elkészítette az
általa teljesített modulokhoz tartozó írásbeli vizsgafeladatot.

A közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi koordinátor és közösségi gondozó képzés írásbeli, majd ezt követõen
szóbeli, a kiegészítõ közösségi koordinátor képzés szóbeli vizsgával zárul. Az írásbeli központilag összeállított komplex teszt.
A szóbeli vizsgán a hallgatók az elõre elkészített gondozási terv alapján adnak számot a követelmények teljesítésérõl (koordinátorok
esetén két gondozási terv elkészítése szükséges).

A gondozási tervet legalább 15 nappal a záróvizsgát megelõzõen kell benyújtani a képzõhely felé. A gondozási terv
elkészítéséhez a résztvevõknek konzultációs lehetõséget kell biztosítani. 

A záróvizsga a képzés utolsó napját követõ 15. és 60. nap között kerülhet lebonyolításra. A képzõhely a pontos dátumról legalább 
30 nappal korábban tájékoztatja a képzés résztvevõit.

A képzésen résztvevõ személyek a tanfolyam elvégzésérõl az Intézet által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány a közösségi
koordinátor, közösségi gondozó munkakörök betöltését teszi lehetõvé.

Utcai szociális koordinátor és gondozó képzés

Az utcai szociális koordinátori munkát és gondozást végzõ személyek részére szervezett tanfolyam célja a résztvevõk felkészítése 
arra, hogy az utcán elõforduló csoportok részére biztosítsák a megfelelõ szociális támogatást, segítsék az egészségi és szociális
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krízishelyzetek kezelését és az igénybe vevõket támogassák abban, hogy a társadalompolitikai intézményrendszer által kínált
lehetõségekkel élni tudjanak. Emellett segítsék elõ e csoportok társadalmi integrációját.

Egy csoport létszáma a 25 fõt nem haladhatja meg.

A képzés moduljai: 
– utcai szociális gondozó képzés felsõfokú képesítéssel rendelkezõ személyek esetében: 98 óra (45 óra elmélet, 53 óra gyakorlat),
– kiegészítõ képzés középfokú végzettséggel rendelkezõ gondozók számára: 15 óra (összesen 113 óra, 60 óra elmélet, 53 óra

gyakorlat),
– kiegészítõ képzés a koordinátori munkakör betöltéséhez: 8 óra (összesen 106 óra, 53 óra elmélet, 53 óra gyakorlat),
– kiegészítõ képzés a koordinátori munkakör betöltéséhez: 8 óra.

A kiegészítõ utcai szociális koordinátor képzés a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ utcai szociális gondozók részére ajánlott.  

A képzésben résztvevõknek az elméleti és gyakorlati tantárgyak alól felmentésre nincs lehetõségük. 

A képzésben minden modulhoz külön vizsga tartozik. Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki az elméleti órák legalább
80%-án részt vett, teljesítette az intézménylátogatásokat és a terepgyakorlatot, valamint elkészítette az általa teljesített
modulokhoz tartozó írásbeli vizsgafeladatot. 

A záróvizsga a képzés utolsó napját követõ 15. és 60. nap között kerülhet lebonyolításra. A képzõhely a pontos dátumról legalább 
30 nappal korábban tájékoztatja a képzés résztvevõit.

Az utcai szociális koordinátori munkát és az utcai szociális gondozást végzõ személyek részére szervezett tanfolyam részletes
tematikáját az Oktatási Program tartalmazza.

A tanfolyamon részt vevõ személyek a tanfolyam elvégzésérõl az Intézet által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány a
képzettségi, végzettségi szintet figyelembe véve utcai szociális gondozó és koordinátor, illetve utcai szociális gondozó tevékenység 
ellátására jogosít.

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

P á l y á z a t i  f e l h í v á s o k
álláshelyek betöltésére

Budapest Fõváros IV. ker. Újpest Önkormányzata (1041 Budapest, István út 14., tel.: 231-3101) pályázatot hirdet Újpest
Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye (1042 Budapest, Deák F. u. 93.)

gazdasági vezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a gazdasági szervezet irányítása, ellenõrzése, munkájának megszervezése.
A költségvetési szerv költségvetésének elõirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással
kapcsolatos feladatok, a költségvetési szerv mûködtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében
a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatok ellátása. Kötelezettségvállalás
ellenjegyzése, érvényesítése, az utalvány ellenjegyzése. Gazdasági intézkedések meghozatala. 

Pályázati feltételek:
– felsõoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség, vagy
– felsõoktatásban szerzett egyéb végzettség, szakképzettség és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelõi

képesítés,
– a pályázónak szerepelnie kell a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és

rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
– legalább 5 éves – költségvetési szervnél szerzett – szakmai gyakorlat,
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– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– a magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– motivációs levelet,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a képesítést igazoló okiratokat, illetve azok másolatát, valamint az elõírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolatát,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ

kezeléséhez hozzájárul.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év (2011. május 1.–2016. április 30.).
Az álláshely betölthetõ: 2011. május 1. napjától.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény: a Kjt. rendelkezései szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 18.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 14.
A pályázat benyújtásának módja és határideje: a pályázatot írásban, a csatolt mellékletekkel együtt Budapest Fõváros IV. kerület

Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztályának címezve kell benyújtani (1041 Budapest, István út 14.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Molnár Andrea nyújt a 231-3143-as telefonszámon.
Megjegyzés: az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidõ lejártakor – megfelel a jogszabályi

elõírásoknak és a pályázati kiírásnak.

***

Budapest Fõváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (1041 Budapest, István út 14.) pályázatot hirdet az Újpesti
Önkormányzati Bölcsõdék Intézménye (1043 Budapest, Munkásotthon u. 47.) 

bölcsõdevezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

A vezetõ által ellátandó feladatok: a mûködés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása; az intézmény irányítása; igény szerint
beszámol az intézmény munkájáról; vezeti az elõírt dokumentációt és elkészíti a mûködéssel kapcsolatos jelentéseket.

Pályázati feltételek:
– a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és

mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete I. Részének 2. A) pontja alapján elõírt szakirányú
felsõfokú végzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem területén végzett
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– az intézményben betöltött munkakörbe történõ határozatlan idejû kinevezés, vagy a vezetõi megbízással egyidejûleg
felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ munkakörben történõ határozatlan idõre szóló kinevezés,

– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Elõnyt jelent: szociális szakvizsga.
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A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az Újpesti Önkormányzati Bölcsõdék Intézménye mûködtetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési

elképzeléseket és a vezetésre vonatkozó szakmai programot,
– a képesítést igazoló okiratokat, illetve azok másolatát, valamint az elõírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolatát,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
= a képviselõ-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év (2011. május 1.–2016. április 30.).
Az álláshely betölthetõ: 2011. május 1. napjától.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény: a Kjt.-ben foglaltak alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 7.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 4.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot írásban, a csatolt mellékletekkel együtt Budapest Fõváros IV. kerület Újpest

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztályának címezve kell benyújtani (1041 Budapest, István út 14.).
Figyelem! Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a benyújtás idõpontjában – megfelel a jogszabályi

elõírásoknak és a pályázati kiírásnak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 30.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Nagy István alpolgármester titkárságán személyesen (1041 Budapest, István út 14.,

II/68.), illetve a 231-3155-ös telefonszámon.

***

Budapest Fõváros X. Kerület Kõbányai Önkormányzat képviselõ-testülete (1102 Budapest, Szent László tér 29.) pályázatot
hirdet a BÁRKA Kõbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (1105 Budapest, Mádi u. 86.) 

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti ellátása.  2011. július 1-jétõl
kiegészül: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, idõsek nappali ellátása, idõskorúak átmeneti
ellátása.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény színvonalas szakmai munkájának,
gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenõrzése; munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény közalkalmazottai felett.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontjában meghatározott felsõfokú szociális szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem vagy a szociális ellátás

területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– legalább 5 év szociális vagy gyermekjóléti intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,
– szociális szakvizsga,
– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– egyéb szakirányú felsõfokú képesítés,
– helyismeret,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.
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A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést igazoló okiratok másolatát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
= nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény 5. §-a (1) bekez désének

a) pontja szerinti idõben vagyonnyilatkozatot tesz,
= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. július 1-jétõl 2016. június 30-áig.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 31.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 15.
A pályázat benyújtásának módja és határideje: a pályázatot postai úton vagy személyesen a Budapest Fõváros X. Kerület Kõbányai

Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Ügyviteli Fõosztály Humánpolitikájához kell benyújtani (1102 Budapest,
Szent László tér 29. fsz. 31.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 6425/2011., valamint 
a munkakör megnevezését: „intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 19.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezetõ kinevezésérõl – a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-ának

(9)–(12) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével – a Népjóléti Bizottság véleménye alapján a képviselõ-testület dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ehrenberger Krisztina nyújt a 433-8331-es telefonszámon.

***

Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselõ-testülete (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.)
pályázatot hirdet az Egyesített Szociális Intézmények (1119 Budapest, Keveháza utca 6.) 

intézményvezetõi (magasabb vezetõi)

álláshelyének betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a nyolc telephellyel rendelkezõ Egyesített Szociális Intézmények Alapító Okirata
szerinti zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának irányítása és ellenõrzése.

Az Egyesített Szociális Intézmények közfeladatai: szociális alapszolgáltatások nyújtása (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, idõsek nappali ellátása, támogató szolgáltatás). 

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3., 6.1., vagy 8.1. pontjában meghatározott felsõfokú szakirányú

szakképzettség,
– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak alapján legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú 

szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CLII. törvény alapján a pályázat elnyerése esetén.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
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– a képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ

kezeléséhez hozzájárul.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az Egyesített Szociális

Intézményeknél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. §
(4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény, juttatás: a Kjt. alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 31.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot egy példányban, írásban kell benyújtani, személyesen vagy postai úton

Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteréhez (1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. IV. emelet 407.,
postacím: 1518 Budapest, Postafiók: 10.).

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 25.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejének lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés (várhatóan:

2011. április 21.).
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi

Osztályának vezetõjétõl a 372-3410-es telefonszámon.

***

Csanádpalota Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.) pályázatot hirdet
az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (6913 Csanádpalota, Kálmány Lajos u. 9.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõi)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézményvezetõ egyben ellátja az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egységeként mûködõ
Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység (6913 Csanádpalota, Kálmány Lajos u. 9.) vezetõi munkakörét is.

Az intézmény fõbb tevékenységi körei: az intézmény integrált szervezeti formában, intézményfenntartó társulás keretében
mûködik, a tevékenységi körébe tartozó feladatokat a következõ szervezeti egységei útján, az alábbiak szerint látja el:

a) Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység : 
– családsegítés,
– gyermekjólét szolgálat;

b) Szociális Alapszolgáltatási Egység:
– étkeztetés,
– házi segítségnyújtás,
– nappali ellátás;

c) Szakosított Szociális Ellátási Egység:
– idõsek átmeneti elhelyezése (idõsek gondozóháza).

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó egyéb feladatok:
– egészségügyi és más fertõzõveszélyes hulladékok begyûjtése, szállítása, átrakása,
– fizikoterápiás szolgáltatás,
– család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: 
– a fent említett Egységek irányítása, 
– a feladatok szervezett összehangolása, 
– gazdálkodással, költségvetéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
– a munkavállalók tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása.
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Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség vagy

a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete I. Rész I.1. pontja szerinti képesítés,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– szociális szakvizsga vagy annak a megbízást követõ 2 éven belüli megszerzésének vállalása,
– „B” kategóriás vezetõi engedély,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt

vagy letelepedett személy,
– magyar nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életrajza,
– a képesítést igazoló okirat hitelesített másolata,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen elõélet igazolására, továbbá arra vonatkozóan, hogy

a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
= pályázati anyaga a pályázati eljárásban résztvevõknek kiadható és ebbõl a célból részükre sokszorosítható,
= hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen való tárgyalásához,
= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

Az álláshely betölthetõ: legkorábban 2011. szeptember 1. napjától.
A vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 14.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:
– Csanádpalota Város Önkormányzatának honlapja: www.csanadpalota.hu – 2011. február 14.
– Társult települések (Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros) hirdetõtáblája – 2011. február 14.
– Oktatási és Kulturális Közlöny.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 
– postai úton Csanádpalota Város Önkormányzatának képviselõ-testülete címére (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.)

vagy
– személyesen Erdélyi Sándorné dr. részére (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.)
kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 9-2/2011., valamint

a munkakör megnevezését: „intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a társult önkormányzatok képviselõ-testületei, illetve az összehívott
bizottság véleményezi. A pályázó személyes meghallgatásáról jegyzõkönyv készül. A meghallgató bizottság a meghallgatás
figyelembevételével véleményezi a pályázatokat, amelyeket az elbíráló szerv (képviselõ-testület) elé terjeszt. Az eredményrõl a
pályázókat írásban értesítik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Sándorné dr. nyújt a 62/263-009-es telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.csanadpalota.hu honlapon található.

***
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Edelény Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (3780 Edelény, István király útja 52.) pályázatot hirdet a Szociális
Szolgáltató Központ (3783 Edelény, Árpád út 29.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: idõsek bentlakásos ellátása, házi szakápolás, ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi
ellátás, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, szociális étkeztetés, nappali szociális ellátás, egyéb 
szociális és gyermekjóléti szolgáltatás.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézményvezetõ az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó
tevékenységek ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatában számára
biztosított jogköröket.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség (figyelemmel a rendelet 113.

§-ában foglaltakra),
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– szociális szakvizsga, vagy a szakvizsgának a kinevezést követõ 2 éven belüli letétele,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen elõélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a képesítést igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, a pályázati
eljárásban résztvevõk a pályázati anyagát megismerhetik,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. június 1-jétõl 2016. május 31-ig.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 15.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 28.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
– postai úton Edelény Város Önkormányzatának címezve (3780 Edelény, István király útja 52.), vagy
– személyesen Edelény Város Önkormányzatához (3780 Edelény, István király útja 52.)
kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1504/2011., valamint a

munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Humánpolitikai Bizottság tagjainak és a szakmai érdekképviseleti
szövetség, illetõleg egyesület képviselõjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának bevonásával megalakított
bizottság véleményezi, a kiírt feltételeknek megfelelõ pályázókat személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzõkönyvet
készít.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 31.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Oszkár polgármester nyújt a 48/524-120-as telefonszámon.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

***

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyûlése (4024 Debrecen, Piac u. 54.) pályázatot hirdet a Dr. Molnár István Óvoda,
Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.) 

igazgatói (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

A magasabb vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
– az intézmény szakszerû és törvényes mûködésének, költséghatékony gazdálkodásának biztosítása,
– a pedagógiai munka irányítása, az intézmény ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségirányítási programjában foglaltak

megvalósításának irányítása,
– a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben [Gyvt.] és a végrehajtásához kapcsolódó

jogszabályokban az intézmény hatáskörébe utalt szakmai és egyéb feladatok szervezése,
– az intézmény képviselete.

Pályázati feltételek:
– oligofrénpedagógiai szakos gyógypedagógiai tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga,
– legalább 5 éves, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. §-ának (5)–(6) bekezdései szerinti szakmai gyakorlat,
– másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi

szakképzettség,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot, melynek tartalmaznia kell:

= a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,
= az egyes intézményegységek irányítására vonatkozó elképzeléseket.

A pályázathoz csatolni kell:
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a szakképzettség, továbbá a szakvizsga meglétét igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program maximum 1 A/4-es oldal terjedelmû összefoglalását (mely a közgyûlési elõterjesztés

részét képezi),
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
= a pályázati eljárásban résztvevõk a pályázati anyagot megismerhetik,
= a Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
= a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyûlése a pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést nyilvános vagy zárt ülés

keretében tárgyalja.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. augusztus 1-jétõl 2016. július 31-ig.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatónál közalkalmazotti

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezésre kerül. A közalkalmazotti jogviszony
határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Bérezés és juttatások: a Kjt., illetve a Kjt.-nek a közoktatási intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet szerint.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes
oldalán való megjelenéstõl számított 30. nap (a megjelenés idõpontja: 2011. március 16.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 6 példányban (egy eredeti és öt másolat), zárt borítékban,
„Intézményvezetõi pályázat” megjelöléssel ellátva a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyûlése elnökéhez (4024 Debrecen,
Piac u. 54.) kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyûlésének 2011. júniusi ülése.

Az intézményrõl további információt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatalának Intézményfenntartói Fõosztálya ad az
52/507-560-as telefonszámon.

***

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (4200 Hajdúszoboszló, Hõsök tere 1.) pályázatot hirdet a
Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 15.) 

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv
alapító okiratában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetõi irányítása.

Az intézmény tevékenységi köre:

– étkeztetés,

– nappali ellátás,

– házi segítségnyújtás,

– támogató szolgálat,

– családsegítés,

– gyermekjóléti szolgálat 

társulási formában történõ ellátása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében
meghatározott felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, illetve a szociális ellátás
területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga (e követelmény alól az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §-ának (7) bekezdése értelmében 2 év idõtartamra
felmentés adható),

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szociális területen szerzett – legalább 1–3 év – vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okirat egyszerû másolata,

– a büntetlen elõéletet igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat elbírálását.
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A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. április 1-jétõl 2016. március 31-ig.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 14.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 14.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási

Tanácsa címére kell benyújtani (4200 Hajdúszoboszló, Hõsök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 4215-2/2011., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat egy szakértõi bizottság véleményezi. A kinevezésrõl a Hajdúszoboszlói
Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kertész Ferenc kistérségi munkaszervezet-vezetõ nyújt az

52/273-591-es telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.e-tarsulas.hu honlapon található.

***

A Heves Megyei Közgyûlés (3300 Eger, Kossuth L. út 9.) pályázatot hirdet a Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok
Otthona és Rehabilitációs Intézete (3399 Andornaktálya, Rákóczi út 289.) 

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: szakosított ellátás keretében fogyatékos személyek részére intézményi keretek között
ápolás-gondozás biztosítása. Támogató szolgálat mûködtetése.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben megállapított feladatok.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6. pontjában elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén végzett

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 3 éves, szociális területen szerzett vezetõi gyakorlat,
– szociális foglalkoztatás terén szerzett tapasztalat,
– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 20/A. §-ának (5) bekezdése és a
Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet [Kjtvhr.] 1/A. §-ának (7) bekezdése szerint

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,
– 90 napnál nem régebbi, a büntetlen elõéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
= hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhessék, abba betekintsenek,
= a pályázat nyilvános ülésen történõ közgyûlési tárgyalásához hozzájárul-e.
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A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a Kjt. 23. §-ának (3) bekezdése alapján 5 év, 2011. április 1-jétõl 2016. március 31-ig.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.
Bérezés: a Kjt. 60-80. §-ainak és a Kjtvhr. 2. számú mellékletének figyelembevételével.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 4., figyelemmel a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási

Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel idõpontjára (2011. február 2.).
A pályázat benyújtásának módja, formája és helye: a pályázatot „Igazgatói pályázat” megjelöléssel (szkennelve adathordozón,

valamint papír alapon) Heves Megye fõjegyzõjéhez (3300 Eger, Kossuth L. út 9.) kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat a Heves Megyei Közgyûlés bírálja el a pályázat benyújtási határidejének

lejártát követõ elsõ ülésén, amelyre várhatóan 2011 márciusában kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Humánerõforrás Fõosztály

Egészségügyi és Szociális Osztály vezetõjétõl a 36/521-351-es telefonszámon.

***

A Heves Megyei Közgyûlés (3300 Eger, Kossuth L. út 9.) pályázatot hirdet a Heves Megyei Önkormányzat Idõsek,
Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete (3346 Bélapátfalva, Petõfi S. u. 25.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: szakosított ellátás keretében fogyatékos személyek részére intézményi keretek között
ápolás-gondozás biztosítása; szakosított ellátás keretében idõs személyek részére intézményi keretek között ápolás-gondozás
biztosítása.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben megállapított feladatok.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.4., valamint 8.2. pontjaiban elõírt felsõfokú szakirányú

szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén végzett

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 3 éves, szociális területen szerzett vezetõi gyakorlat,
– szociális foglalkoztatás terén szerzett tapasztalat,
– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 20/A. §-ának (5) bekezdése és a
Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet [Kjtvhr.] 1/A. §-ának (7) bekezdése szerint

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,
– 90 napnál nem régebbi, a büntetlen elõéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
= hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhessék, abba betekintsenek,
= a pályázat nyilvános ülésen történõ közgyûlési tárgyalásához hozzájárul-e.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a Kjt. 23. §-ának (3) bekezdése alapján 5 év, 2011. április 1-jétõl 2016. március 31-ig.
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A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan
létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Bérezés: a Kjt. 60–80. §-ának és a Kjtvhr. 2. számú mellékletének figyelembevételével.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 4.;  figyelemmel a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási

Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel idõpontjára ( 2011. február 2.).
A pályázat benyújtásának módja, formája és helye: a pályázatot „Igazgatói pályázat” megjelöléssel (szkennelve adathordozón,

valamint papír alapon) Heves Megye fõjegyzõjéhez (3300 Eger, Kossuth L. út 9.) kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat a Heves Megyei Közgyûlés bírálja el a pályázat benyújtási határidejének

lejártát követõ elsõ ülésén, amelyre várhatóan 2011 márciusában kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Humánerõforrás Fõosztály

Egészségügyi és Szociális Osztály vezetõjétõl a 36/521-351-es telefonszámon.

***

A Heves Megyei Közgyûlés (3300 Eger, Kossuth L. út 9.) pályázatot hirdet a Heves Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona
(3015 Csány, Csillag út 27.) 

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: szakosított ellátás keretében idõs személyek részére intézményi keretek között ápolás-gondozás
biztosítása.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben megállapított feladatok.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontjában elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén végzett

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 3 éves, szociális területen szerzett vezetõi gyakorlat,
– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 20/A. §-ának (5) bekezdése és a
Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet [Kjtvhr.] 1/A. §-ának (7) bekezdése szerint

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,
– 90 napnál nem régebbi, a büntetlen elõéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
= hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhessék, abba betekintsenek,
= a pályázat nyilvános ülésen történõ közgyûlési tárgyalásához hozzájárul-e.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a Kjt. 23. §-ának (3) bekezdése alapján 5 év, 2011. április 1-jétõl 2016. március 31-ig.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.
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Bérezés: a Kjt. 60-80. §-ának és a Kjtvhr. 2. számú mellékletének figyelembevételével.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 4.; figyelemmel a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel idõpontjára ( 2011. február 2.).

A pályázat benyújtásának módja, formája és helye: a pályázatot „Igazgatói pályázat” megjelöléssel (szkennelve adathordozón,
valamint papír alapon) Heves Megye fõjegyzõjéhez (3300 Eger, Kossuth L. út 9.) kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat a Heves Megyei Közgyûlés bírálja el a pályázat benyújtási határidejének
lejártát követõ elsõ ülésén, amelyre várhatóan 2011 márciusában kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Humánerõforrás Fõosztály
Egészségügyi és Szociális Osztály vezetõjétõl a 36/521-351-es telefonszámon.

***

A Heves Megyei Közgyûlés (3300 Eger, Kossuth L. út 9.) pályázatot hirdet a Heves Megyei Önkormányzat Egységes
Gyermekvédelmi Intézménye (3300 Eger, Dobó tér 6/A) 

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás biztosítása nevelõszülõknél,
gyermekotthonban. Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok ellátása.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatokok: a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben megállapított feladatok.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész „Képesítési elõírások a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
személyes gondoskodás egyes formáiban vezetõi beosztásban dolgozók részére” II. Szakellátások cím 2. és 3. pontjaiban elõírt
felsõfokú képesítés,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a
közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– legalább 3 éves, a gyermekvédelem területén szerzett vezetõi gyakorlat,

– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 20/A. §-ának (5) bekezdése és a
Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet [Kjtvhr.] 1/A. §-ának (7) bekezdése szerint

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,

– 90 napnál nem régebbi, a büntetlen elõéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhessék, abba betekintsenek,

= a pályázat nyilvános ülésen történõ közgyûlési tárgyalásához hozzájárul-e,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a Kjt. 23. §-ának (3) bekezdése alapján 5 év, 2011. április 1-jétõl 2016. március 31-ig.
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A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan
létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Bérezés: a Kjt. 60-80. §-ának és a Kjtvhr. 2. számú mellékletének figyelembevételével.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 4., figyelemmel a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel idõpontjára ( 2011. február 2.).

A pályázat benyújtásának módja, formája és helye: a pályázatot „Igazgatói pályázat” megjelöléssel (szkennelve adathordozón,
valamint papír alapon) Heves Megye fõjegyzõjéhez (3300 Eger, Kossuth L. út 9.) kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat a Heves Megyei Közgyûlés bírálja el a pályázat benyújtási határidejének
lejártát követõ elsõ ülésén, amelyre várhatóan 2011 márciusában kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Humánerõforrás Fõosztály
Egészségügyi és Szociális Osztály vezetõjétõl a 36/521-351-es telefonszámon.

***

A Heves Megyei Közgyûlés (3300 Eger, Kossuth L. út 9.) pályázatot hirdet a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona
és Fogyatékosok Otthona (3300 Eger, Szalapart út 84.) 

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: szakosított ellátás keretében fogyatékos személyek részére intézményi keretek között
ápolás-gondozás biztosítása; gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás biztosítása gyermekotthonban.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben megállapított feladatok, valamint a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben a különleges gyermekotthonra vonatkozó feladatok.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. pontjában elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén végzett
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– legalább 3 éves, szociális területen szerzett vezetõi gyakorlat,

– szociális foglalkoztatás terén szerzett tapasztalat,

– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 20/A. § -ának (5) bekezdése és a
Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet [Kjtvhr.] 1/A. §-ának (7) bekezdése szerint

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,

– 90 napnál nem régebbi, a büntetlen elõéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhessék, abba betekintsenek,

= a pályázat nyilvános ülésen történõ közgyûlési tárgyalásához hozzájárul-e.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a Kjt. 23. §-ának (3) bekezdése alapján 5 év, 2011. április 1-jétõl 2016. március 31-ig.
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A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan
létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Bérezés: a Kjt. 60-80. §-ainak és a Kjtvhr. 2. számú mellékletének figyelembevételével.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 4., figyelemmel a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási

Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel idõpontjára ( 2011. február 2.).
A pályázat benyújtásának módja, formája és helye: a pályázatot „Igazgatói pályázat” megjelöléssel (szkennelve adathordozón,

valamint papír alapon) Heves Megye fõjegyzõjéhez (3300 Eger, Kossuth L. út 9.) kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat a Heves Megyei Közgyûlés bírálja el a pályázat benyújtási határidejének

lejártát követõ elsõ ülésén, amelyre várhatóan 2011 márciusában kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Humánerõforrás Fõosztály

Egészségügyi és Szociális Osztály vezetõjétõl a 36/521-351-es telefonszámon.

***

A Heves Megyei Közgyûlés (3300 Eger, Kossuth L. út 9.) pályázatot hirdet a Heves Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona
(3300 Eger, Petõfi S. u. 26/B) 

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: szakosított ellátás keretében idõs személyek részére intézményi keretek között ápolás-gondozás
biztosítása.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben megállapított feladatok.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontjában elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén végzett munkakörben

szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 3 éves, szociális területen szerzett vezetõi gyakorlat,
– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 20/A. §-ának (5) bekezdése és a
Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet [Kjtvhr.] 1/A. §-ának (7) bekezdése szerint

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,
– 90 napnál nem régebbi, a büntetlen elõéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
= hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhessék, abba betekintsenek,
= a pályázat nyilvános ülésen történõ közgyûlési tárgyalásához hozzájárul-e.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a Kjt. 23. §-ának (3) bekezdése alapján 5 év, 2011. április 1-jétõl 2016. március 31-ig.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.
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Bérezés: a Kjt. 60-80. §-ainak és a Kjtvhr. 2. számú mellékletének figyelembevételével.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 4., figyelemmel a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási

Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel idõpontjára (2011. február 2.).
A pályázat benyújtásának módja, formája és helye: a pályázatot „Igazgatói pályázat” megjelöléssel (szkennelve adathordozón,

valamint papír alapon) Heves Megye fõjegyzõjéhez (3300 Eger, Kossuth L. út 9.) kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat a Heves Megyei Közgyûlés bírálja el a pályázat benyújtási határidejének

lejártát követõ elsõ ülésén, amelyre várhatóan 2011 márciusában kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Humánerõforrás Fõosztály

Egészségügyi és Szociális Osztály vezetõjétõl a 36/521-351-es telefonszámon.

***

A Heves Megyei Közgyûlés (3300 Eger, Kossuth L. út 9.) pályázatot hirdet a Heves Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek Otthona (3390 Füzesabony, Tábor út 52.) 

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: szakosított ellátás keretében pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek részére intézményi
keretek között ápolás-gondozás biztosítása.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben megállapított feladatok.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 9.3. és a 10.3. pontjaiban elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén végzett munkakörben

szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 3 éves, szociális területen szerzett vezetõi gyakorlat,
– szociális foglalkoztatás terén szerzett tapasztalat,
– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell: az 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 20/A. §-ának (5) bekezdése és a Kjt.-nek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet [Kjtvhr.] 1/A. §-ának
(7) bekezdése szerint

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,
– 90 napnál nem régebbi, a büntetlen elõéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
= hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhessék, abba betekintsenek,
= hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történõ közgyûlési tárgyalásához.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a Kjt. 23. §-ának (3) bekezdése alapján 5 év, 2011. április 1-jétõl 2016. március 31-ig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan
létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Bérezés: a Kjt. 60–80. §-ainak és a Kjtvhr. 2. számú mellékletének figyelembevételével.

2. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 587



A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 4., figyelemmel a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel idõpontjára (2011. február 2.).

A pályázat benyújtásának módja, formája és helye: a pályázatot „Igazgatói pályázat” megjelöléssel (szkennelve adathordozón,
valamint papír alapon) Heves Megye fõjegyzõjéhez (3300 Eger, Kossuth L. út 9.) kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat a Heves Megyei Közgyûlés bírálja el a pályázat benyújtási határidejének
lejártát követõ elsõ ülésén, amelyre várhatóan 2011 márciusában kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Humánerõforrás Fõosztály
Egészségügyi és Szociális Osztály vezetõjétõl a 36/521-351-es telefonszámon.

***

A Heves Megyei Közgyûlés (3300 Eger, Kossuth L. út 9.) pályázatot hirdet a Heves Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona
(3000 Hatvan, Kórház út 3-5.) 

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: szakosított ellátás keretében idõs személyek részére intézményi keretek között ápolás-gondozás
biztosítása.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben megállapított feladatok.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontjában elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén végzett munkakörben

szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 3 éves, szociális területen szerzett vezetõi gyakorlat,
– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 20/A. §-ának (5) bekezdése és a
Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet [Kjtvhr.] 1/A. §-ának (7) bekezdése szerint

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,
– 90 napnál nem régebbi, a büntetlen elõéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
= hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhessék, abba betekintsenek,
= a pályázat nyilvános ülésen történõ közgyûlési tárgyalásához hozzájárul-e.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a Kjt. 23. §-ának (3) bekezdése alapján 5 év, 2011. április 1-jétõl 2016. március 31-ig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan
létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Bérezés: a Kjt. 60–80. §-ának és a Kjtvhr. 2. számú mellékletének figyelembevételével.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 4., figyelemmel a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel idõpontjára (2011. február 2.).

A pályázat benyújtásának módja, formája és helye: a pályázatot „Igazgatói pályázat” megjelöléssel (szkennelve adathordozón,
valamint papír alapon) Heves Megye fõjegyzõjéhez (3300 Eger, Kossuth L. út 9.) kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat a Heves Megyei Közgyûlés bírálja el a pályázat benyújtási határidejének
lejártát követõ elsõ ülésén, amelyre várhatóan 2011 márciusában kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Humánerõforrás Fõosztály
Egészségügyi és Szociális Osztály vezetõjétõl a 36/521-351-es telefonszámon.

***

A Heves Megyei Közgyûlés (3300 Eger, Kossuth L. út 9.) pályázatot hirdet a Heves Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona
(3246 Parád, Toldi út 14.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: szakosított ellátás keretében idõs személyek részére intézményi keretek között ápolás-gondozás
biztosítása.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben megállapított feladatok.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontjában elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén végzett munkakörben

szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 3 éves, szociális területen szerzett vezetõi gyakorlat,
– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell: az 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 20/A. §-ának (5) bekezdése és a Kjt.-nek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet [Kjtvhr.] 1/A. §-ának
(7) bekezdése szerint

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,
– 90 napnál nem régebbi, a büntetlen elõéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
= hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhessék, abba betekintsenek,
= hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történõ közgyûlési tárgyalásához.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a Kjt. 23. §-ának (3) bekezdése alapján 5 év, 2011. április 1-jétõl 2016. március 31-ig.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.
Bérezés: a Kjt. 60–80. §-ainak és a Kjtvhr. 2. számú mellékletének figyelembevételével.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 4., figyelemmel a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási

Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel idõpontjára (2011. február 2.). 
A pályázat benyújtásának módja, formája és helye: a pályázatot „Igazgatói pályázat” megjelöléssel (szkennelve adathordozón,

valamint papír alapon) Heves Megye fõjegyzõjéhez (3300 Eger, Kossuth L. út 9.) kell benyújtani.
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A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat a Heves Megyei Közgyûlés bírálja el a pályázat benyújtási határidejének
lejártát követõ elsõ ülésén, amelyre várhatóan 2011 márciusában kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Humánerõforrás Fõosztály
Egészségügyi és Szociális Osztály vezetõjétõl a 36/521-351-es telefonszámon.

***

A Heves Megyei Közgyûlés (3300 Eger, Kossuth L. út 9.) pályázatot hirdet a Heves Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona
(3291 Vámosgyörk, István király út 1.) 

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: szakosított ellátás keretében idõs személyek részére intézményi keretek között ápolás-gondozás
biztosítása.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben megállapított feladatok.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontjában elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén végzett
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 3 éves, szociális területen szerzett vezetõi gyakorlat,

– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 20/A. §-ának (5) bekezdése és a
Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet [Kjtvhr.] 1/A. §-ának (7) bekezdése szerint

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,

– 90 napnál nem régebbi, a büntetlen elõéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhessék, abba betekintsenek,

= a pályázat nyilvános ülésen történõ közgyûlési tárgyalásához hozzájárul-e.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján 5 év, 2011. április 1-jétõl 2016. március 31-ig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan
létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Bérezés: a Kjt. 60-80. §-ainak és a Kjtvhr. 2. számú mellékletének figyelembevételével.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 4., figyelemmel a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel idõpontjára (2011. február 2.).

A pályázat benyújtásának módja, formája és helye: a pályázatot „Igazgatói pályázat” megjelöléssel (szkennelve adathordozón,
valamint papír alapon) Heves Megye fõjegyzõjéhez (3300 Eger, Kossuth L. út 9.) kell benyújtani.
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A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat a Heves Megyei Közgyûlés bírálja el a pályázat benyújtási határidejének
lejártát követõ elsõ ülésén, amelyre várhatóan 2011 márciusában kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Humánerõforrás Fõosztály
Egészségügyi és Szociális Osztály vezetõjétõl a 36/521-351-es telefonszámon.

***

A Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Intézményi Társulás Társulási Tanácsa (7530 Kadarkút,
Petõfi Sándor u. 2.) pályázatot hirdet a Szociális Alapszolgáltatási Központ (7530 Kadarkút, Árpád u. 23.)

intézményvezetõi

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: étkeztetés, nappali ellátás (idõsek klubja), házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti
szolgáltatás.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 1., 3., 5., illetve 8.1. pontja szerinti szakirányú szakképzettség, illetve a

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I.1. pontjában elõírt felsõfokú szakirányú képesítés,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, illetve a szociális ellátás

területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent: szociális szakvizsga megléte.
Elvárt kompetenciák: kiváló együttmûködési és kommunikációs készség.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a képesítést igazoló okiratok másolatát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan
létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Az álláshely betölthetõ: legkorábban 2011. június 1. napjától.
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, legkorábban 2011. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 31.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. január 29. 
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központot Fenntartó

Intézményi Társulásnak címezve kell benyújtani (7530 Kadarkút, Petõfi Sándor u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 379/2011., valamint a munkakör megnevezését: „intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karsai József elnök nyújt a 82/581-003-as telefonszámon.

***
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Kalocsa Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.) pályázatot hirdet a Kalocsa
Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ (6300 Kalocsa, Bem A. u. 19.) 

intézményvezetõi 

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre:
– alapellátások és nappali ellátások [étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, családsegítés, gyermekjóléti

szolgáltatás, nappali ellátás (idõsek klubja, értelmi fogyatékosok napközi otthona)],
– szakosított ellátások (idõsek otthona, értelmi fogyatékos személyek otthona).

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakirányú szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– a képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatát,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a szociális szakvizsga-bizonyítvány másolatát, vagy a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a megbízást követõen két éven belül

vállalja a szociális szakvizsga letételét,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

= az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
= hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhessék, abba betekintsenek.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig.
Közalkalmazott által betöltendõ munkakör: családgondozó.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Bérezés: a Kjt. és a végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet figyelembevételével; vezetõi pótlék-minimum: 250%.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 1.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 23.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton, lezárt borítékban „Szociális intézményvezetõi pályázat” megjelöléssel

Kalocsa Város Önkormányzatának polgármestere, Török Ferenc részére (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.) kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 30 napon belül. A pályázatokról Kalocsa

Város Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást Török Ferenc polgármester nyújt a 78/461-172-es telefonszámon.

***

Kerekegyháza Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (6041 Kerekegyháza, Fõ u. 47/a.) pályázatot hirdet a
Kerekegyerdõ Bölcsõde (6041 Kerekegyháza, Erdõ u. 31.) 

bölcsõdevezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.
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A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézménybe járó gyermekek ellátásának megszervezése; az intézmény
mûködésének, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása; a mûködtetés elõkészítése, irányítása. A költségvetési szervek
vezetõi számára jogszabályban elõírt pénzügyi, gazdasági jogkörök felelõsségteljes ellátása. Mivel az intézmény 2011. szeptember
1-jétõl kezdi meg mûködését, az intézményvezetõ feladatkörébe tartozik az intézmény jogszabályokban elõírt szakmai
dokumentációjának kidolgozása is.

Pályázati feltételek:
– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I/2/B. pontjában elõírt képesítés: intézetvezetõ, szakoktató,

védõnõ, felsõfokú szociális alapvégzettség, pedagógus és
a) csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA),
b) bölcsõdei szakgondozó (OKJ),
c) csecsemõ- és kisgyermekgondozó (OKJ),
d) csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó (OKJ),
e) csecsemõ- és gyermekgondozói (OKJ) vagy
f) kisgyermekgondozó-nevelõi (OKJ) 

végzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a

közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeret,
– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásakor elõnyt jelent: jó szervezõ, kommunikációs és kapcsolatteremtõ képesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó fényképes, részletes szakmai önéletrajzát, mely tartalmazza a motivációs céljait is,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a képesítést igazoló okiratok másolatait,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az eddigi munkaviszonyokról, a szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
= nyertes pályázóként vagyonnyilatkozatot tesz,
= a pályázatának nyílt ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 2011. május 16-ától 2015. június 30-áig.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatónál közalkalmazotti

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezésre kerül. A közalkalmazotti jogviszony
határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény, juttatások: a Kjt. és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 11. 12.00 óra.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 1.
A pályázat benyújtásának módja és határideje: a pályázatot egy példányban, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton kell

benyújtani Kerekegyháza Város Önkormányzata jegyzõjének (6041 Kerekegyháza, Fõ u. 47/A). A borítékon kérjük feltüntetni a
munkakör megnevezését: „Bölcsõdevezetõ”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 15.
A pályázat elbírálásának módja: az elõkészítõ bizottság az érvényes pályázatot benyújtókat meghallgatja az Ügyrendi és Ifjúsági

Bizottsággal együtt. Véleményezésüket követõen a pályázatokról Kerekegyháza Város Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt.
A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetõ Verosztáné Csorba Mónika aljegyzõtõl a 76/546-040-es telefonszámon.

***
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Kunbaja Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (6435 Kunbaja, Rákóczi út 16.) pályázatot hirdet a kunbajai
„Szivárvány” Szociális Szolgáltató Központ (6435 Kunbaja, Rákóczi út 22.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

A „Szivárvány” Szociális Szolgáltató Központ tevékenységi köre:
– idõsek nappali ellátása,
– gyermekjóléti szolgáltatás,
– szociális étkeztetés,
– házi segítségnyújtás,
– családsegítés.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a „Szivárvány” Szociális Szolgáltató Központ jogszerû vezetése, szakmai
tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése. A munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottai
felett.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3., 5. illetve 8.1. pontjában meghatározott szakirányú szakképzettség,

illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/1. pontjában elõírt képesítés,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a

közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tétel,
– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: helyismeret.
Elvárt kompetenciák: kiváló kapcsolatteremtõ, kommunikációs és irányító készség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatát,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.
A magasabb vezetõi megbízás kezdõ napja: 2011. március 16.
A magasabb vezetõi megbízás megszûnésének idõpontja: 2016. március 15.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatónál közalkalmazotti

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezésre kerül. A közalkalmazotti jogviszony
határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: a Kjt. szerint + magasabb vezetõi pótlék.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes

oldalán történõ közzétételtõl számított 30. nap (a közzététel idõpontja: 2011. február 4.).
A pályázat benyújtásának módja és határideje: a pályázatot zárt borítékban, postai úton Franzné Lakner Éva polgármesterhez kell

benyújtani (6435 Kunbaja, Rákóczi út 16.). A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a „Szivárvány” Szociális Szolgáltató Központ vezetõi
állására”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 15.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: bizottsági meghallgatást és javaslatkialakítást követõen a pályázatról Kunbaja Község
Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ testületi ülésen.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ Franzné Lakner Éva polgármestertõl a 79/471-088-as telefonszámon.

***

Mindszentkálla Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (8282 Mindszentkálla, Petõfi u. 1.) pályázatot hirdet a
Káli-medence Idõsek Otthona, Mindszentkálla (8282 Mindszentkálla, Rákóczi u. 16.) 

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: 
– mentálhigiénés feladatok ellátása,
– a nyilvántartások és az egészségügyi adminisztráció vezetése,
– gondozási tervek elkészítése,
– az idõsek otthona intézményvezetõi feladatainak ellátása, így különösen a korszerû, magas színvonalú gondozás biztosítása, az 

intézmény alapdokumentumainak elkészítése, az intézmény dolgozói feletti munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény
irányítása.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontjában meghatározott felsõfokú szakirányú szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: a szociális ellátás területén szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– a képesítést igazoló okiratok másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ

kezeléséhez hozzájárul.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. április 1-jétõl 2016. március 31-ig.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével. Magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 23. A benyújtási határidõ nem a postára adás, hanem a beérkezés idõpontja!
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 21.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Mindszentkálla Község Önkormányzatának címezve kell

benyújtani (8282 Mindszentkálla, Petõfi u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
235-5/2011., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati feltételeknek megfelelõ pályázókat a pályázati határidõ lejártát követõen
bizottság hallgatja meg, majd ezt követõen a pályázatok elbírálásáról a képviselõ-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 31. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keszler Gyula polgármester nyújt a 87/478-056-os telefonszámon.

***
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Miskolc Kistérség Többcélú Társulása (3525 Miskolc, Városház tér 8.) pályázatot hirdet az Õszi Napsugár Otthon (3526 Miskolc,
Szentpéteri kapu 101.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó
tevékenységek ellátása során az intézményvezetõ gyakorolja a jogszabályokban és a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban
számára biztosított jogköröket.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség – figyelemmel a rendelet

113. §-ában foglaltakra,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– szociális szakvizsga megléte vagy annak az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (7) bekezdése alapján a kinevezést követõ 2 éven

belüli letétele,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen elõélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a képesítést igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, a pályázati
eljárásban résztvevõk a pályázati anyagát megismerhetik,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. május 1-jétõl 2016. április 30-ig.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 27.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 24.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Miskolc Kistérség Többcélú Társulása címére (3525 Miskolc, Városház tér 8.) vagy
– személyesen a 3525 Miskolc, Városház tér 13. szám alatt

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: JK: 28328/2011., valamint a
munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a fenntartó és a szakmai érdekképviseleti szövetség, illetõleg egyesület
képviselõjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának bevonásával megalakított bizottság véleményezi. A kiírt
feltételeknek megfelelõ pályázókat a bizottság személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzõkönyvet készít.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turóczi Bertalan nyújt a 46/500-280-as telefonszámon. 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

***
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Miskolc Kistérség Többcélú Társulása (3525 Miskolc, Városház tér 8.) pályázatot hirdet a Bõcsi Idõsek Otthona (3574 Bõcs,
Rákóczi u. 102.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó
tevékenységek ellátása során az intézményvezetõ gyakorolja a jogszabályokban és a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban
számára biztosított jogköröket.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– szociális szakvizsga megléte vagy annak az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (7) bekezdése alapján a kinevezést követõ 2 éven

belüli letétele,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen elõélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a képesítést igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, a pályázati
eljárásban résztvevõk a pályázati anyagát megismerhetik,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. május 1-jétõl 2016. április 30-ig.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 27.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 24.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Miskolc Kistérség Többcélú Társulása címére (3525 Miskolc, Városház tér 8.) vagy
– személyesen a 3525 Miskolc, Városház tér 13. szám alatt

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: JK: 28329/2011., valamint a
munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a fenntartó és a szakmai érdekképviseleti szövetség, illetõleg egyesület
képviselõjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának bevonásával megalakított bizottság véleményezi. A kiírt
feltételeknek megfelelõ pályázókat a bizottság személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzõkönyvet készít.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turóczi Bertalan nyújt a 46/500-280-as telefonszámon. 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

***

Monostorpályi Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (4275 Monostorpályi, Bajcsy-Zs. u. 1.) pályázatot hirdet a
Gondozási Központ (4275 Monostorpályi, Kossuth u. 50.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõi)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.
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Az intézmény tevékenységi köre: 
– házi segítségnyújtás,
– étkeztetés,
– idõsek nappali ellátása,
– idõsek bentlakásos ellátása.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok
vezetõi ellátása, irányítása.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontja alapján: szociális menedzser, okleveles szociálpolitikus,

igazgatásszervezõ szociális igazgatás szakirányú végzettséggel,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve az 

egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szociális szakterületen szerzett, igazolt szakmai gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
– a vonatkozó jogszabályok általános ismerete,
– kiváló szintû szervezõ- és kommunikációs készség,
– Microsoft Office eszközök (Word, Excel) és az Internet felhasználói szintû használatának ismerete,
– „B” kategóriás vezetõi engedély.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a büntetlen elõéletet igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a képesítést és a szakmai gyakorlatot igazoló okirat(ok) másolatát,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
= a pályázat elbírálását a képviselõ-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja,
= nyertes pályázat esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
= a pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhetik.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.
Az álláshely betölthetõ: legkorábban 2011. március 16. napjától.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 7.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 8.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton kell benyújtani Monostorpályi Község Önkormányzatának

képviselõ-testülete részére (4275 Monostorpályi, Bajcsy-Zs. u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 53/2011/Önkorm., valamint a munkakör megnevezését: „intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 11.
A pályázat elbírálásának módja és rendje: a pályázatokat a pályázat elõkészítõje által esetenként összehívott bizottság

véleményezi. A kinevezésrõl, valamint a magasabb vezetõi megbízásról Monostorpályi Község Önkormányzatának
képviselõ-testülete dönt.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ Szabó József polgármestertõl a 20/962-1230-as telefonszámon.
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Monostorpályi Község Önkormányzatának képviselõ-testülete fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.

***

Mór Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (8060 Mór, Szt. István tér 6.) pályázatot hirdet a Szociális
Alapszolgáltatási Központ (8060 Mór, Bajcsy u. 7.) 

intézményvezetõi (magasabb vezetõi)

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: szociális és gyermekjóléti alapfeladatok (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali
ellátás, gyermekjóléti szolgáltatás).

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: Mór Mikrokörzeti Intézményi Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító
Okiratában foglalt tevékenységek és feladatok ellátása, szakmai programjának végrehajtása, az intézmény Szervezeti és Mûködési
Szabályzatában foglaltaknak megfelelõ vezetése, az intézmény gazdálkodásának, a feladatellátást szolgáló vagyonnak a törvények
szerinti mûködtetése.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete alapján a következõ szakirányú szakképzettség: szociális munkás,

szociálpedagógus, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpedagógus,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– szociális szakvizsga,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai tevékenységét is bemutató önéletrajzát,
– a büntetlen elõéletet igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a képesítést igazoló okiratok másolatát,
– a szakmai gyakorlat igazolását,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatások: a Kjt. rendelkezései szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 18.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 11.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 1 példányban, írásban és azzal egyidejûleg – a hatósági erkölcsi

bizonyítványt, illetve a képesítést igazoló okiratokat kivéve – CD-lemezen kell benyújtani Mór Város Önkormányzatának címezve,
Fenyves Péter polgármester részére (8060 Mór, Szt. István tér 6., tel.: 22/560-802).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok elbírálásáról Mór Város Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt, a pályázat
benyújtási határidejének lejártát követõ 60 napon belül.

A pályázati kiírással kapcsolatban érdeklõdni lehet Fenyves Péter polgármesternél a 22/560-802-es telefonszámon.

***
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Nyíracsád Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (4262 Nyíracsád, Petõfi tér 8.) pályázatot hirdet az
Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ (4262 Nyíracsád, Petõfi tér 8.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a 10 férõhelyes idõsek bentlakásos otthona, a településen nyújtott szociális
étkeztetés és a tanyagondnoki szolgálat színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenõrzése, a
többcélú kistérségi társulás által ellátott szociális feladatok összehangolása, valamint kapcsolattartás a gesztor intézményekkel.

Pályázati feltételek:
– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.)

SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet [Kjtvhr.] 3. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján
legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkezõ pályázónak – amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége
alól – a nyilatkozata arról, hogy vállalja annak a kinevezést követõ 2 éven belüli megszerzését,

– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent: 
– vezetõi tapasztalat,
– szociális szakvizsga idõsek szociális ellátásából,
– helyismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a képesítést igazoló okiratok, illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél másolatát,
– az elõírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlõ igazolását,
– a büntetlen elõéletet igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
= a pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhetik,
= pályázatának elbírálása nyilvános vagy zárt ülésen történjen,
= az álláshely elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
= ha szociális szakvizsgával nem rendelkezik – amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól –, akkor vállalja

annak a kinevezést követõ 2 éven belüli megszerzését.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.
A magasabb vezetõi megbízás kezdõ napja: 2011. április 1.
A magasabb vezetõi megbízás megszûnésének idõpontja: 2016. március 31.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény, juttatás: a Kjt., illetve a Kjtvhr. elõírásainak megfelelõen.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kjt. 20/A. §-a alapján a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési

Központ internetes oldalán történõ megjelenéstõl (2011. február 4.) számított 30 napos határidõt figyelembe véve: 2011. március 7. 
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot egy eredeti példányban Nyíracsád Község Önkormányzatának

polgármestere, Dr. Nagy János részére kell benyújtani (4262 Nyíracsád, Petõfi tér 8.).
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a Kjt. és a Kjtvhr. elõírásainak megfelelõen. A pályázatokat a pályázat

elõkészítõje által összehívott bizottság véleményezi, a bizottság a pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat személyesen hallgatja
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meg, a kinevezésrõl Nyíracsád Község Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt, amelynek eredményérõl valamennyi pályázó
írásban értesítést kap.

A pályázati elbírálásának határideje a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ Dr. Nagy János polgármestertõl és Nagyné Jobbágy Piroska vezetõ

fõtanácsos asszonytól (4262 Nyíracsád, Petõfi tér 8., tel.: 52/206-011). A vezetõ fõtanácsos asszony biztosítja, hogy a pályázók az
intézményt megismerhessék.

Nyíracsád Község Önkormányzatának képviselõ-testülete fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati kiírást eredménytelennek
minõsítse.

A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít lehetõséget.
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2011. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelö-
léssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon meg-
küldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézke-
dünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó
által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges (levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó,
1394 Budapest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

A 2011. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 45 612 Ft/év

Szociális Közlöny 36 036 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 38 304 Ft/év

Nemzetgazdasági Közlöny 59 976 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 14 112 Ft/év

CD-Cégközlöny
ACégközlöny közleményeinekhetentemegjelenõ, oldalhû gyûjteményeCD-n, melyenaközleményekgyors megtalálását keresõfunkció segíti.

ACD 2011. éviéves elõfizetésidíjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 147 600 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 216 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 285 600 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 492 600 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 837 600 Ft

AMAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályokhivatalos számítógépes gyûjteményének2011. éviéves elõfizetésidíjai*

(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 102 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 225 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 369 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 480 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 813 000 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR PRÉMIUM (DVD)
EU jogszabálytárral, cégfigyeléssel és vírusvédelmi rendszerrel kibõvített hatályos jogszabályok

hivatalos számítógépes gyûjteményének 2011. évi éves elõfizetési díjai*
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 150 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 255 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 330 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 540 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 690 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 1 185 000 Ft

* A Magyar Közlöny elõfizetõk 25% kedvezményben részesülnek az MHJ DVD 2011-re vonatkozó elõfizetési árából.

Szerkeszti a Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
A szerkesztésért felelõs: Csák Andrea, telefon: 795-3003, fax: 795-0669.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1085 Bp., Somogyi Béla utca 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.
Szerkesztõségi Iroda: Bp. VIII., Somogyi Béla u. 6., fax: 266-5099.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6., 1394 Budapest 62. Pf.: 357, vagy faxon: 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megren-
delhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.
2011. évi éves elõfizetési díj: 36 036 Ft, fél évre: 18 018 Ft.
A hirdetések felvétele a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál (1085 Bp., Somogyi Béla utca 6.) történik.
Amennyiben a megrendelõ a hirdetésében emblémát kíván megjelentetni, azt tartozik a megrendeléshez fotózásra alkalmas
módon mellékelni.
HU ISSN 2062-4808
11.0271 – Nyomja: a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.


