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J O G S Z A B Á L Y O K

2011. évi XIII. törvény
a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alappal, valamint a szabad nyugdíjpénztár-választás
lebonyolításával összefüggõ törvények módosításáról*

1. § (1) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggõ

egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„1. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 123. §

(6) bekezdésében foglaltak alapján a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ pénztártag természetes

személyek portfólióját képezõ eszközöket a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapnak kell átadni, azzal, hogy ha

valamely eszköz átadása a külön jogszabályban meghatározott határidõig nem lehetséges, akkor az eszköz értékét

pénzben kell átadni.”

(2) A Tv. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § A Testület az Alap eszközeinek felhasználása körében az államháztartás helyzetének kiegyensúlyozása céljából

dönt az eszközök értékesíthetõségérõl, az értékesítés idõbeli ütemezésérõl, és rendelkezik az Alap pénzeszközeinek

a 7. § szerinti felhasználásáról.”

(3) A Tv. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § Az Alap vagyonát képezõ eszközökbõl származó bevételt

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnek és a központi költségvetésnek a Magyar Köztársaság költségvetésérõl szóló

törvényben meghatározott elõirányzata javára kell befizetni,

b) az államadósság csökkentésére kell fordítani,

c) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett pénztártag természetes személyeket megilletõ, az Mpt. 4. §

(2) bekezdés zsk) pontja szerinti visszalépõ tagi kifizetésekre kell fordítani,

d) a beazonosított függõ tételek miatti visszafizetésekre kell fordítani.”

(4) A Tv. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § (1) Az Alap vagyonát képezõ eszközök kezelését és értékesítését a Testület rendelkezései alapján az ÁKK végzi.

(2) Az Alap a magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírokat térítésmentesen átadja

a magyar államnak, amelyeket az átadást követõen be kell vonni, azok további forgalom tárgyai nem lehetnek.”

(5) A Tv. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § (1) Az Alap mûködését és gazdálkodását az Állami Számvevõszék ellenõrzi.

(2) Az Alap részére átadott, az 1. §-ban meghatározott, a pénztártag portfólióját képezõ eszközök, és azok átadásának

ellenõrzését a kormányzati ellenõrzési szerv végzi.”

2. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) a következõ 8/D. §-sal egészül ki:

„8/D. § (1) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával

összefüggõ egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény szerinti Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ

Alap

a) a vagyonát képezõ, a Magyar Állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírokat azok bevonása

céljából térítésmentesen átadja a Magyar Államnak,

b) a vagyonába tartozó eszközökbõl származó bevételeket a Magyar Állam javára fizeti meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti vagyonátadás értéke költségvetési bevételként nem számolható el.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti befizetés költségvetési bevételként számolandó el.”

(2) Az Áht. 14. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A központi költségvetés adóssága

a) a központi költségvetés hiányának finanszírozási szükséglete,

b) a 8/A. § (3) bekezdés d)–j) pontjai miatti adósságállomány-változás,

c) a központi költségvetés devizaadóssága árfolyamváltozásából eredõ, forintban kifejezett összegének változása,

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. február 28-i ülésnapján fogadta el.
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d) a kincstári egységes számla és devizaszámlák, valamint azok betétként elhelyezett állományának az elõzõ év

december 31-éhez képest – az a)–c) pontokban foglaltakon túli okok miatt – bekövetkezõ állományváltozásából

adódó összegének változása, továbbá

e) a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap által a 8/D. § (1) bekezdés a) pontja szerint térítésmentesen átadott

értékpapírok bevonása

miatt változhat.”

(3) Az Áht. 18/C. § (6) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

[A kincstárban pénzforgalmi számlát kötelesek vezetni]

„f) a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap.”

(4) Az Áht. 113/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„113/A. § (1) Az államháztartásért felelõs miniszter az államadósság-kezelés körében az ÁKK Zrt. útján

a) az éves költségvetési törvény alapján a 18/B. § (1) bekezdés p) pontja szerinti elõrejelzés figyelembevételével

gondoskodik a központi költségvetés fizetõképességének fenntartásáról,

b) gondoskodik a központi költségvetést terhelõ adósság, valamint az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek

kezelésérõl,

c) nyilvántartja a központi költségvetést terhelõ adósságot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatkörében az ÁKK Zrt.

a) elkészíti a központi költségvetés éves és középtávú finanszírozási tervét, kidolgozza az államadósság finanszírozási

stratégiáját,

b) a költségvetési törvény keretében szervezi a központi költségvetés adósságát képezõ állampapír-kibocsátásokat,

hitelfelvételeket és hitelátvállalásokat,

c) gondoskodik a központi költségvetést terhelõ adósság terheinek kifizetésérõl,

d) szervezi a másodlagos állampapírpiacot,

e) a másodlagos állampapír-piacon sajátszámlás kereskedést, értékpapír kölcsönzést, repó és fordított repó

mûveleteket végez, valamint azonnali, határidõs, fedezeti, csere és származtatott ügyleteket köt, továbbá letétkezelési

és letéti õrzési feladatokat lát el,

f) elemzi a központi költségvetést terhelõ adósságszolgálat és az állampapírpiac folyamatait,

g) közremûködik az államháztartási adósság számításában, a 112. § szerinti kormányrendeletnek megfelelõen

tájékoztat az államadósság és az államháztartási adósság alakulásáról és az állampapírpiac folyamatairól,

h) véleményezi az egyedi állami kezességvállalás, garanciavállalás mellett nyújtott hitelek és kibocsátott kötvények

feltételeit,

i) hitel-betét mûveleteket végez,

j) közremûködik az állami kezesség, garancia melletti hitel- és kölcsönfelvétellel, illetve hitelviszonyt megtestesítõ

értékpapír kibocsátással kapcsolatos feladatok ellátásában.

(3) Az ÁKK Zrt. a (2) bekezdés j) pontja szerinti közremûködésért a központi költségvetés terhére díjazásban részesül.

A díj mértéke az alapügyben szereplõ tõke összegének legfeljebb 0,025 százaléka. Az ÁKK Zrt. e feladatainak és

díjazásának részletes szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott feladatkörön túl az ÁKK Zrt.

a) jogszabály felhatalmazása alapján állami kezességgel, illetve állami garanciával biztosított, hitelviszonyt

megtestesítõ értékpapírok forgalomba hozatalát szervezheti, illetve ezzel kapcsolatos tanácsadási feladatokat

láthat el,

b) közremûködhet helyi önkormányzat, továbbá az állam, valamint helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló

gazdálkodó szervezet hitelfelvételével, kölcsönfelvételével, illetve hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírjának

kibocsátásával kapcsolatos feladatok – beleértve az üzleti stratégiával kapcsolatos tanácsadást is – ellátásában,

melyért a gazdálkodó szervezettõl a (3) bekezdésben meghatározott mértékû díjra jogosult,

c) közremûködhet az Országos Betétbiztosítási Alap szabad pénzeszközeinek kezelésében,

d) közremûködik a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap eszközeinek kezelésében és értékesítésében.

(5) Az ÁKK Zrt. a 18/G. § (6) bekezdésében meghatározott számlák elkülönített alszámláin forgalomba hozatal és

mögöttes pénzkövetelés nélkül olyan hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír-állományt hozhat létre, amely

a (2) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek tárgya lehet.

(6) Az államadósság-kezeléssel kapcsolatos polgári jogi jogviszonyokban a Magyar Államot az államháztartásért

felelõs miniszter képviseli; ezt a képviseleti jogát az államháztartásért felelõs miniszter az ÁKK Zrt. úján is gyakorolhatja,

illetve írásban az ÁKK Zrt.-re átruházhatja.
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(7) Az ÁKK Zrt. (1)–(4) bekezdés szerinti tevékenysége körében az állam által kibocsátott vagy állami kezességgel,

illetve állami garanciával biztosított, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok, továbbá a befektetési vállalkozásokról és

az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi

CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 6. § a)–d), h), i), j) és k) pontjában meghatározott pénzügyi eszközök

tekintetében a Bszt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet, valamint a Bszt. 5. §

(2) bekezdés a), b), d), g) és h) pontjaiban meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ

szolgáltatást végezhet.

(8) Az ÁKK Zrt. (1) bekezdés és (2) bekezdés szerinti tevékenysége, illetve az ezen feladatkörben az állam által

kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok tekintetében végzett (7) bekezdés szerinti tevékenysége

államadósság-kezelésnek minõsül. Az ÁKK Zrt. államadósság-kezelésen kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységére

és befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ szolgáltatására a Bszt. rendelkezéseit az ott meghatározott

kivételekkel kell alkalmazni.

(9) Az ÁKK Zrt. által államadósság-kezelés körében megkötött ügyletek az állam javára, illetve terhére megkötött

ügyleteknek minõsülnek és azokat ezzel összhangban kell elszámolni.

(10) A kincstár az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok tekintetében a Bszt. 5. § (1) bekezdés

a)–c) és g) pontja szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységet végezhet és a Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja

szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ szolgáltatást nyújthat, valamint közvetítõként járhat el

azzal, hogy e tevékenységére és szolgáltatására vonatkozóan a Bszt. rendelkezéseit az ott meghatározott kivételekkel

kell alkalmazni.”

(5) Az Áht. 120/B. § (1) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, és az alábbi h) ponttal egészül ki:

[120/B. § (1) A kormányzati ellenõrzési szerv ellenõrzési jogköre kiterjed]

„g) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 24. §

(11) bekezdése alapján a magánnyugdíjpénztárak által a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapnak átadott

portfóliókkal kapcsolatos gazdálkodás jogszerûségének ellenõrzése céljából az Mpt. hatálya alá tartozó

magánnyugdíjpénztárak és szervezetek portfólióátadást megelõzõ mûködésének, gazdálkodásának – beleértve

az általuk közvetlenül vagy közvetve kezelt portfóliót képezõ eszközöket is – ellenõrzésére,

h) az a)–g) pontban foglaltakkal összefüggésben létrejött jogviszonyokra, valamint azon szerzõdõ felekre is, amelyek

a jogviszony teljesítésében közvetlen vagy közvetett módon közremûködnek.”

(6) Az Áht. 120/B. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátásával összefüggésben a kormányzati ellenõrzési szerv jogosult

az üzleti titok és törvény felhatalmazása alapján az ellenõrzés alá vont szervezetek által kezelt egyéb titokfajták

megismerésére.

(5) A kormányzati ellenõrzési szerv a (4) bekezdés alapján személyes adatot az (1) bekezdés g) pontja és azzal

összefüggésben h) pontja szerinti ellenõrzési tevékenysége céljából és az ahhoz szükséges mértékben, az ellenõrzés

lezárásáig kezelhet.”

3. § (1) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 24. §

(11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A pénztár a függõ tételként nyilvántartott tagdíjbefizetéseket, valamint a visszalépõ tagok 2011. május 31-ére,

mint fordulónapra vonatkozó piaci értékelés szerint számított követeléseinek értékét egy tételben, a tagok

portfóliójában a fordulónapon meglévõ eszközökben 2011. június 12-ig adja át a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ

Alap részére. Az eszközöket – jogszabály ellenkezõ rendelkezése hiányában – a visszalépõ tagok portfolióján belüli

eszközök arányának megfelelõen kell átadni.

(12) A pénztár

a) a visszalépõ tagi kifizetések összegét 2011. július 20-ig,

b) a függõ tételekbõl beazonosított, pénztártagot illetõ tagdíjbefizetések összegét havonta, az adott hónapot követõ

hónap 8. napjáig

igényli vissza a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alaptól.”

(2) Az Mpt. 78. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a következõ d) ponttal egészül ki:

[(6) A Felügyelet – az üzleti titokra vonatkozó szabályok betartásával – a pénztárak egyedi azonosítására alkalmas

adatokat szolgáltat:]

„c) a gazdasági, pénzpiaci folyamatok elemzése, a pénztárak befektetési tevékenységének eredményesebbé tétele,

valamint a pénztárak szolgáltatási kötelezettsége teljesíthetõségének értékelése céljából az Alap,
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d) az Áht. 120/B. § (1) bekezdés g) pontjában és azzal összefüggésben h) pontjában meghatározott feladatkörében

eljáró kormányzati ellenõrzési szerv

részére.”

4. § Az Mpt. 79. § (1) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki:

[79. § (1) A pénztártitok és üzleti titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a feladatkörében eljáró]

„n) az Áht. 120/B. § (1) bekezdés g) pontjában és azzal összefüggésben h) pontjában meghatározott ellenõrzési

jogkörét gyakorló kormányzati ellenõrzési szervvel”

[szemben, e szerveknek a pénztárhoz intézett írásbeli megkeresése esetén.]

5. § Az Mpt. 120/A. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A társadalombiztosítási egyéni számla teljes körû kialakítása céljából – 2011. december 1-jét követõen, legkésõbb

2012. március 31-ig – a Felügyelet átadja a központi nyilvántartásból

a) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ tagok 119. § (3) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott

adatait pénztárak szerinti bontásban és tagi szinten, továbbá

b) a valamennyi ott meghatározott személyre vonatkozó, a 119. § (3) bekezdés a), e) és f) pontja alapján nyilvántartott

adatokat személyenkénti bontásban

a társadalombiztosítási egyéni számla vezetéséért felelõs államigazgatási szerv részére.”

6. § A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 49. § (3) bekezdés

g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(3) A (2) bekezdésben elõírt titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében eljáró]

„g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 120/B. § (1) bekezdésében

meghatározott ellenõrzési jogkörét gyakorló kormányzati ellenõrzési szervvel,”

[szemben.]

7. § (1) A Hpt. 51. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]

„a) a feladatkörében eljáró Országos Betétbiztosítási Alappal, Magyar Nemzeti Bankkal, Állami Számvevõszékkel,

Gazdasági Versenyhivatallal, a Felügyelettel, az önkéntes intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, az Áht.

120/B. § (1) bekezdésében meghatározott ellenõrzési jogkörét gyakorló kormányzati ellenõrzési szervvel, az európai

támogatások felhasználásának szabályszerûségét ellenõrzõ Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF),”

[szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén.]

(2) A Hpt. 119. § (3) bekezdésében az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33. §-ának (3) bekezdésére

tekintettel” szövegrész helyébe az „Áht. 33. § (3) bekezdésére tekintettel” szöveg lép.

8. § (1) A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek

szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban Bef. Tv.) 118. § (3) bekezdés b) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

[(3) Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn]

„b) a jogszabályban meghatározott tevékenységi körében eljáró szabályozott piaccal, multilaterális kereskedési

rendszer mûködtetõjével, az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezettel, a központi értéktárral, az Áht. 120/B. §

(1) bekezdésében meghatározott ellenõrzési jogkörét gyakorló kormányzati ellenõrzési szervvel, valamint az európai

uniós támogatások felhasználásának szabályszerûségét ellenõrzõ Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF),”

(2) A Bef. Tv. 118. § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(3) Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn]

„j) a feladatkörében eljáró országgyûlési biztossal

szemben, e szerveknek a befektetési vállalkozáshoz, illetõleg az árutõzsdei szolgáltatóhoz intézett írásbeli

megkeresése esetén.”
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9. § A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 3. §-a a következõ (8) bekezdéssel

egészül ki:

„(8) A Felügyelet a kormányzati ellenõrzési szerv rendelkezésére bocsátja mindazon adatokat, amelyek kezelésére

a kormányzati ellenõrzési szerv az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 120/B. § (1) bekezdés g) pontjában

és azzal összefüggésben h) pontjában meghatározott feladatai ellátásához törvény alapján jogosult.”

10. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény 51. § (6) bekezdése a következõ negyedik mondattal egészül ki:

„Ha a biztosított pénztártagsági jogviszonya a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ visszalépés miatt már

nem áll fenn, a visszalépést megelõzõ idõszakban tévesen megállapított nyugdíjjárulék és tagdíj önellenõrzését

nyugdíjjárulék önellenõrzésként kell elvégezni, feltéve, hogy ennek eredményeként a nyugdíjjárulék összege

az eredetileg bevallott nyugdíjjárulék és tagdíj együttes összegéhez képest változik.”

11. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 96. § (2) bekezdése

a következõ h) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben meghatározott célra a társadalombiztosítási jogszabályban, illetve törvényben meghatározott]

„h) a társadalombiztosítási egyéni számlára vonatkozó, a 96/A. § (1) bekezdése szerinti állami adóhatóság által

nyilvántartott egyéb adatok”

[tarthatók nyilván.]

12. § A Tny. az „Adatszolgáltatás és bejelentési kötelezettség” alcímet megelõzõen a következõ alcímmel és 96/A. §-sal

egészül ki:

„Társadalombiztosítási egyéni számla

96/A. § (1) A társadalombiztosítási egyéni számla természetes személyenként tartalmazza

a) a 97. § alapján szolgáltatott adatokat,

b) az Mpt. 120/A. § (8) bekezdése alapján átvett adatokat,

c) az Art. 52. § (7) bekezdés b) pont ba) és be) alpontja, d) pont da) és db) alpontja, valamint e)–g) pontja alapján átvett

adatokat,

d) a megállapított, illetve folyósított ellátásra vonatkozó adatokat,

e) a 96. § (2) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által

a természetes személyrõl nyilvántartható egyéb adatokat.

(2) A társadalombiztosítási egyéni számlát a Kormány által rendeletben kijelölt államigazgatási szerv vezeti.

A társadalombiztosítási egyéni számla adataihoz a feladat- és hatásköre ellátása érdekében, az ahhoz szükséges

mértékben a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv, továbbá valamennyi

nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv közvetlenül hozzáférhet.”

13. § A Tny.

a) 96. § (2) bekezdés g) pontjában az „az élettársra és az eltartott hozzátartozói minõségre” szövegrész

helyébe az „a hozzátartozókra” szöveg, az „az élettársi, hozzátartozói” szövegrész helyébe az „a

hozzátartozói” szöveg,

b) 101. § (1) bekezdés r) pontjában a „szabályozást” szövegrész helyébe a „részletes szabályokat” szöveg

lép.

14. § E törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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A Kormány 19/2011. (III. 2.) Korm. rendelete
a 2011. évi igazgatási szünetrõl

A Kormány a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 64. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, va-

lamint az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében és a 35. § (2) bekezdésében meghatáro-

zott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi

LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) 1. §-ában meghatározott szervekre és az ott foglalkoztatott kormánytisztviselõre,

kormányzati ügykezelõre, munkavállalóra, szakmai vezetõre, továbbá az igazságügyért felelõs miniszter által vezetett

minisztériumba beosztott bíróra és ügyészre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki azokra a szervekre, amelyek a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi

CXXXIX. törvényben foglaltak elõkészítésében és végrehajtásában érintettek.

2. § A Kormány az igazgatási szünetet 2011. július 18-tól augusztus 21-ig, valamint 2011. december 23-tól 2012. január 6-ig

terjedõ idõszakra határozza meg.

3. § (1) A 2. §-ban meghatározott igazgatási szünet teljes idõszaka alatt az alapszabadság terhére az alábbi mértékû

szabadságot kell kiadnia a munkáltatónak:

a) a kormánytisztviselõ esetében 15 munkanap;

b) a kormányzati ügykezelõ esetében 12 munkanap;

c) a Ktjv. hatálya alá tartozó munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló esetében 12 munkanap;

d) az igazságügyért felelõs miniszter által vezetett minisztériumba beosztott bíró és ügyész esetében 18 munkanap.

(2) A 2. §-ban meghatározott idõszakban – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – a szakmai vezetõ számára legfeljebb

24 munkanap adható ki.

(3) A 2. §-ban meghatározott igazgatási szünet idõszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes

egésze kiadható.

(4) A munkáltató az igazgatási szünet idõszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra

kerülõ szabadságot.

4. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetõje az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy

biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkezõ szervek

esetében a folyamatos feladatellátást.

5. § A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdése alapján a helyi

önkormányzat képviselõ-testülete számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak

figyelembevételét.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követõ 3. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1032/2011. (II. 28.) Korm. határozata
a zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tétele érdekében végrehajtandó feladatokról

A Kormány

1. elrendeli, hogy azon vendéglátó üzletekben, amelyekben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható,

mûsoros elõadás, tánc rendezhetõ, továbbá a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak

alapján szerencsejátéknak nem minõsülõ szórakoztató játék folytatható, a megyei kormányhivatalok

közremûködésével összehangolt, fokozott hatósági ellenõrzéseket kell végrehajtani;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: megkezdésére: azonnal
végrehajtására: folyamatosan 2011. május 15-ig

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a belügyminisztert, valamint a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az ellenõrzési

feladatot ellátó hatóságok tapasztalatairól tájékoztassa a nyilvánosságot;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: folyamatosan
3. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti erõforrás minisztert, hogy

vizsgálja meg a rendezvényszervezõi kamara létrehozásának szükségességét, továbbá a rendezvényszervezõk

kötelezõ felelõsségbiztosításának, a fiatalkorúak fokozott védelmének, az alkoholvásárlás ésszerû korlátok közé

szorításának, és súlyosan jogsértõ magatartások szigorúbb büntetõjogi megítélésének lehetõségét.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2011. június 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1035/2011. (III. 3.) Korm. határozata
a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos
idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt
felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló
1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

1. A Korm. határozat 1. pontja a következõ 1.12. alponttal egészül ki:

(1. A Kormány megbízza az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert és a kormányzati tevékenység összehangolásáért

felelõs minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az alábbi közalapítványok és alapítványok megszüntetése

érdekében azzal, hogy az érintett alapítványok, közalapítványok céljainak megvalósítására, feladatának további

ellátására többségi részesedéssel, közhasznú szervezetként, nonprofit gazdasági társaságot kíván alapítani:)

„1.12. Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány.”

2. A Korm. határozat 3. pontja a következõ 3.1.5. ponttal egészül ki:

(3. A Kormány felkéri az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. útján

gondoskodjon a 2. pont szerint megalapításra kerülõ nonprofit gazdasági társaságok vagyonkezelésére vonatkozó

szerzõdés megkötésérõl, valamint a vagyonkezelõi joggyakorlás módjának megállapodásban történõ rendezésérõl

3.1. a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel:)

„3.1.5. a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány;”

(tekintetében.)
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3. A Korm. határozat 4. pontja a következõ 4.25. és 4.26. alpontokkal egészül ki:

(4. A Kormány megbízza az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert és a kormányzati tevékenység összehangolásáért

felelõs minisztert, hogy a közalapítványok és alapítványok által ellátott feladatok felett szakmai felügyeletet gyakorló

miniszter bevonásával tegyék meg a szükséges intézkedéseket az alábbi közalapítványok és alapítványok megszüntetése

érdekében azzal, hogy az érintett alapítványok, közalapítványok céljainak megvalósítása, feladatának további ellátása

központi költségvetési szerv, illetve egyéb közfeladatot ellátó szervezet által történik. Az átalakítás során a megszüntetésre

kerülõ alapítvány vagy közalapítvány által ellátott feladatok tekintetében a szakmai szempontú döntéshozatali

mechanizmus megerõsítése érdekében tanácsadó testület hozható létre a megszüntetésre kerülõ alapítvány vagy

közalapítvány kuratóriumának bázisán.)

„4.25. Kármán Alapítvány,

4.26. Tudományos és Technológiai Alapítvány.”

4. A Korm. határozat 4. pontjában a „Határidõ: 2011. április 30.” szövegrész helyébe a „Határidõ: 2011. április 30.;

a 4.22. pont tekintetében 2011. december 31.” szöveg lép.

5. A Korm. határozat 5.2.19. alpontjának helyébe a következõ szöveg lép:

(5. A 4. pont szerint megszüntetésre kerülõ alapítvány vagy közalapítvány mûködése felett szakmai felügyelet

gyakorlásával a Kormány megbízza

5.2. a nemzeti erõforrás minisztert)

„5.2.19. a Kármán Alapítvány”

(tekintetében.)

6. A Korm. határozat a következõ 5.4. alponttal egészül ki:

(5. A 4. pont szerint megszüntetésre kerülõ alapítvány vagy közalapítvány mûködése felett szakmai felügyelet

gyakorlásával a Kormány megbízza)

„5.4. a külügyminisztert

5.4.1. a Tudományos és Technológiai Alapítvány”

(tekintetében.)

7. A Korm. határozat a következõ 6.3. alponttal egészül ki:

(6. A Kormány felhívja az oktatásért felelõs minisztert, hogy a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter

és az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter bevonásával gondoskodjon)

„6.3. az Ipar a Korszerû Mérnökképzésért Alapítvány”

(tekintetében alapítói értekezlet összehívásáról és ott a Kormány alapítói joggyakorlása irányának, az ágazati érdekekre és

az állami vagyon megtartására figyelemmel történõ meghatározásáról, majd az ennek érvényesítéséhez szükséges alapítói

döntések – különös tekintettel az alapító okirat módosítására – meghozataláról és végrehajtásáról.)

8. A Korm. határozat 7. pontjában a „gondoskodjon a Magyar Mozgókép Közalapítvány alapítói értekezletének

összehívásáról” szövegrész helyébe a „gondoskodjon a Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Fórum Film Alapítvány

alapítói értekezletének összehívásáról” szöveg lép.

9. A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló

1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl

szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 9. pontja a következõ 9.5.8. alponttal

egészül ki:

(9. A Kormány a kormányzati struktúrában történt változásokra tekintettel az alapítói jogok gyakorlásával megbízza

9.5. a nemzeti erõforrás minisztert)

„9.5.8. a Hajléktalanokért Közalapítvány”

(tekintetében.)

10. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

11. Hatályát veszti a Korm. határozat 4.6–4.9, 4.24, 5.1.2, 5.2.4–5.2.6 pontja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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K Ö Z L E M É N Y E K

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

a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzéseit tartalmazó pótjegyzék kiadásáról

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet e közlemény mellékleteként kiadja a továbbképzési pótjegyzéket.

A továbbképzési pótjegyzék megyék szerinti bontásban azokat a továbbképzéseket tartalmazza, amelyek a 9/2000. (VIII. 4.)

SZCSM rendelet szerint érvényes minõsítéssel rendelkeznek és nem jelentek meg a Szociális Közlöny 2011. évi 1. számában

közzétett továbbképzési jegyzékben.

A továbbképzési pótjegyzék minden továbbképzés esetén tartalmazza a minõsítés érvényességi idejét. A megjelentetett

továbbképzések a továbbképzési pótjegyzékben szereplõ feltételek mellett a rendelet 4. §-ának (8) bekezdése alapján 2011.

december 31-ig szervezhetõk.

Baranya megye

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam

1. A programot indító megnevezése: PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága
7622 Pécs, Vargha Damján u. 2.

Felnõttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0072-05
A program címe: Táplálkozástani, étlaptervezési-, konyhatechnológiai és élelmiszer-

biztonsági ismeretek a kisgyermek szociális ágazatban dolgozók

számára

A program témája: A kisgyermek szociális ágazatban dolgozó élelmezésvezetõk, gondozónõk

táplálkozástani, étlaptervezési, üzemszervezési, konyhatechnológiai és

élelmiszer-biztonsági ismereteinek az elmélyítése, a korszerû és

biztonságos élelmiszer-elõállítás és étkeztetés feltételrendszerének a

bemutatása az uniós és hazai élelmiszerjog tükrében.

A program célcsoportja: gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsõde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, gyermekotthon

A szerezhetõ továbbképzési pontérték: 35 pont
Az indítás tervezett idõpontja: 2011. február, március, április, szeptember, október, illetve igény szerint
A program idõtartama: 30 óra
A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 4 alkalom, alkalmanként 7, illetve 8 óra.
A program indításának helyszíne: Pécs, Budapest, Tatabánya, Szombathely, Szeged, Szolnok, Eger, illetve

igény szerint
A résztvevõ által befizetendõ összeg: 30 000 Ft
A szervezõ neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Mikli Éva, 72/532-447, kisgyszi.titkarsag@mail.datanet.hu
A program engedélyszáma: T-01-097/2010
A minõsítés érvényes: 2013. december 31.

Budapest

Szakmai mûhely

2. A programot indító megnevezése: Emberbarát Alapítvány
1105 Budapest, Cserkesz u. 7–9.

A program címe: Szenvedélybetegek komplex rehabilitációjának módszerei

A program témája: A szenvedélybetegek komplex rehabilitációja, társadalmi, munkaerõ-piaci

reintegrálása speciális tudást, kompetenciákat igényel. A modell elméletileg

megalapozott, személy központú gondozási ismereteket tartalmaz, és az e

téren összegyûlt több évtizedes tapasztalatot hasznosítja, és növeli a

szakmai hatékonyságot.
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A program célcsoportja: családsegítés, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek
közösségi ellátása, alacsonyküszöbû ellátás, utcai szociális munka,
fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali
melegedõ, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást
nyújtó intézményei, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

A szerezhetõ továbbképzési pontérték: 18 pont
Az indítás tervezett idõpontja: 2011. február
A program idõtartama: 6 fórum
A továbbképzés intenzitása: Hat hónapon keresztül havi 1 nap/6 óra (kivéve az utolsó 1 nap/5 óra)

összesen 35 óra.
A program indításának helyszíne: Budapest
A résztvevõ által befizetendõ összeg: 0 Ft
A szervezõ neve, telefonszáma, e-mail címe: Bereczki Sándor, 1/431-9791, emberbarat@emberbarat.hu
A program engedélyszáma: M-05-120/2010
A minõsítés érvényes: 2011. december 31.

K ö z l e m é n y

a Kecel Idõseiért Közalapítvány fenntartásában mûködõ Csendes Õsz Idõsek Otthona részére megállapított,
2011. március 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési díjakról

A Csendes Õsz Idõsek Otthona értesíti a lakosságot, hogy a Kecel Idõseiért Közalapítvány, mint fenntartó az intézmény számára

2011. március 1. napjától a következõ intézményi térítési díjakat határozta meg:

Tartós bentlakásos ellátás: havi (Ft/fõ) napi (Ft/fõ)

– átlagos színvonalú ellátás: 82 950 2 765
– emelt színvonalú ellátás: 93 000 3 100
– demens betegek ellátása: 81 750 2 725

K ö z l e m é n y

a Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott
– országos feladatot is ellátó – szociális intézmények intézményi térítési díjáról

Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott – országos feladatot is ellátó – szociális intézmények intézményi térítési díja

2011. március 1-jei hatállyal a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlésének a megyei önkormányzat által biztosított személyes

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelete 4. számú mellékletében foglaltak alapján a

következõk szerint módosul:

Intézményi térítési díj

napi (Ft/fõ) havi (Ft/fõ)

1. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel)
– Fogyatékosok ápoló-gondozó otthona
– Rehabilitációs intézeti egysége

3 080
3 080

92 400
92 400

2. Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
(Diósjenõ)

– Fogyatékosok ápoló-gondozó otthona
– Rehabilitációs intézeti egysége

2 435
2 435

73 050
73 050
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K ö z l e m é n y

Nógrádmegyer Község Önkormányzata fenntartásában mûködõ bentlakásos szociális intézmény
intézményi térítési díjáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata fenntartásában idõsek ápolását, gondozását ellátó bentlakásos intézmény mûködik,

melynek ellátási területe az ország egész területére kiterjed.

A képviselõ-testület a jogszabályi elõírások szerint megállapította az intézményi térítési díjat. A szociális igazgatásról és szociális

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-ának (10) bekezdése szerinti méltányossági jogkörében eljárva egységesen 65 000 Ft/fõ/hó

(2 167 Ft/fõ/nap) határozta meg az intézményi térítési díj összegét, melyet 2011. február 1-jétõl kell alkalmazni.

K ö z l e m é n y

a Szervita Nõvérek Gyermekotthon (Mezõkeresztes) 2011. évi intézményi térítési díjáról

A Szervita Nõvérek a Fájdalmas Anya Szolgálói szerzetesrend fenntartásában mûködõ, országos feladatot ellátó gyermekotthon

utógondozói ellátást is biztosító otthonának 2011. évi intézményi térítési díja az alábbiak szerint került megállapításra:

Napi díj
(Ft/fõ)

Havi díj
(Ft/fõ)

Szervita Nõvérek Gyermekotthon
Mezõkeresztes, Szentistváni út 73.
Telefon/fax: 49/331-365

5 600 168 000

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S O K

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
p á l y á z a t i f e l h í v á s a

szociális szakvizsgáztatási jog megszerzésére

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 13. §-a alapján pályázatot

ír ki a felsõfokú szociális végzettséget adó képzéseket folytató felsõoktatási intézmények számára szociális alap- és szakvizsgáztatási

jog (a továbbiakban: vizsgajog) elnyerésére.

Pályázatot olyan felsõoktatási intézmény nyújthat be, amelynél felsõfokú szociális végzettséget adó képzés zajlik, a képzést

folytató szak önálló oktatási-szervezeti egységként mûködik, továbbá a szak oktatóinak legalább fele az intézménnyel

munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll. Felsõfokú szociális végzettségnek a 15/2006. (IV. 3.) OM rendeletben

szabályozott alap- és mesterképzési szakok közül a társadalomtudományi képzési területen belül a szociális képzési ágba tartozó

szakképzettségek minõsülnek (pl.: szociális munkás, szociálpedagógus).

A vizsgajogot elnyert intézmény öt évig jogosult szociális alap- és szakvizsga szervezésére. Ezen idõ alatt az intézmény köteles a

szociális alap- és szakvizsgát, szociális alapismereteket nyújtó tanfolyamot szervezni, ha a jelentkezõk száma eléri a 15 fõt.

Ha a vizsgajog elnyerését követõ öt éven belül olyan változás következik be, hogy a vizsgajogot nyert intézmény a fent megjelölt

feltételeket nem biztosítja, a vizsgajog megszûnik. A vizsgajog megszûnését az Intézet állapítja meg.

A pályázatot a mellékletben szereplõ nyomtatványon a fent felsorolt feltételek igazolásával, postai úton az Intézet címére

(Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 3100 Salgótarján, Május 1. út 54.) kell eljuttatni minden év május 15-éig.

A pályázathoz a következõ dokumentumokat kell csatolni:

– a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (1. számú melléklet),

– a fõigazgató/dékán írásos nyilatkozata (2. számú melléklet),

– a kari tanács határozatának másolata a szociális alap- és szakvizsga, szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam szervezésének

vállalásáról,

– a felsõoktatási intézmény részére kiállított, az adott szak indítására vonatkozó hivatalos engedély,

– a felsõoktatási intézmény Szervezeti Mûködési Szabályzatának azon része, amely az adott tevékenység végzésére vonatkozó

részt tartalmazza.
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1. számú melléklet

Pályázati adatlap

1. A felsõoktatási intézmény neve:

2. Felnõttképzési nyilvántartási száma:

3. A felsõoktatási intézmény címe:

4. A szociális alapképzési szakért felelõs
oktatási-szervezeti egység megnevezése:

5. Az oktatási-szervezeti egység vezetõjének neve,
címe, telefonszáma, e-mail címe:

6. A szociális alap- és szakvizsga, szociális
alapismereteket nyújtó tanfolyam lebonyolításáért
felelõs személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

7. A szakon oktatók száma:

8. A szakon munkaviszonyban vagy közalkalmazotti
jogviszonyban oktatók száma:

2. számú melléklet

Nyilatkozat

A(z) .................................................................................................................................................. (intézmény megnevezése) nevében nyilatkozom

arról, hogy a(z) ................................................................................................................................. szak vezetõi és oktatói a késõbb megkötendõ

együttmûködési megállapodás értelmében vállalják a szociális alap- és szakvizsga és a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam

szervezését, lebonyolítását és az együttmûködést a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel.

Nyilatkozom arról is, hogy a pályázati adatlapon és a csatolt dokumentumokban szereplõ adatok, információk a valóságnak

megfelelnek.

Dátum: ........................................................................................

P.H.
..................................................................................................

fõigazgató/dékán
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P á l y á z a t i f e l h í v á s o k

álláshelyek betöltésére

Alattyán Község Önkormányzata (5142 Alattyán, Szent István tér 1.) pályázatot hirdet a Községi Önkormányzat Idõsek

Klubja (5142 Alattyán, Szent István tér 8.)

vezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: nappali ellátás vezetése, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok

vezetõi irányítása.

Az intézmény tevékenységi köre: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, demens személyek nappali ellátása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.1. pontjában meghatározott felsõfokú szakirányú szakképzettség

(szociális munkás, szociálpedagógus, andragógus, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, okleveles egészségügyi

szociális munkás, ápoló, vagy gyógytornász-fizioterapeuta, okleveles rehabilitációs szakember, mentálhigiénikus, szociális

menedzser),

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-a (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott szakmai gyakorlat,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet.

Elvárt kompetenciák:

– vonatkozó jogszabályok általános ismerete,

– jó szervezõ és kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai önéletrajza,

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

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

– a képesítést igazoló okirat másolata,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

= pályázatát a képviselõ-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2011. május 1. napjától tölthetõ be.

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., valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

rendelkezései irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 10.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 28.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Alattyán Község Önkormányzatának címezve (5142 Alattyán, Szent István tér 1.)

– személyesen Dalmadi Tiborné polgármester részére (5142 Alattyán, Szent István tér 1.)

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 393/2011., valamint a

munkakör megnevezését: klubvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a pályázat elõkészítõje által összehívott bizottság véleményezi.

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 28.

616 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 3. szám



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dalmadi Tiborné polgármester nyújt a 20/538-0069-es telefonszámon.

Alattyán Község Önkormányzatának képviselõ-testülete fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás

nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.alattyan.hu honlapon található.

***

Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása (3070 Bátonyterenye, Városház út 2.) pályázatot hirdet a

Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ (3070 Bátonyterenye, Kossuth út 2.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: szociális intézmény családsegítõ és gyermekjóléti szolgáltatással; házi segítségnyújtás,

étkeztetés, nappali ellátás és jelzõrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatással. A gyermekjóléti szolgálat megyei módszertani

intézmény.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ Alapító Okirat szerinti zavartalan

mûködésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása és ellenõrzése.

Pályázati feltételek:

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

(IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti felsõfokú képesítés,

– 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,

– legalább 5 éves vezetõi tapasztalat,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egyéb felsõfokú szakirányú végzettség,

– helyismeret,

– „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

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

– a képesítést igazoló okiratok 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,

= nyertes pályázat esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

A magasabb vezetõi megbízás kezdõ napja: 2011. június 1.

A magasabb vezetõi megbízás megszûnésének idõpontja: 2016. május 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.

Bérezés: a Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 30.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. március 2.
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A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot papír alapon

– postai úton Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása címére (3070 Bátonyterenye, Városház út 2.)

vagy

– személyesen a Társulási Tanács elnöke, Nagy-Majdon József részére (3070 Bátonyterenye, Városház út 2.),

kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 160/2011. (II. 25.), valamint a

munkakör megnevezését: Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Társulási Tanács elnöke, Nagy-Majdon József nyújt a 32/353-877-es

telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a döntéshozó (fenntartó) fenntartja magának azt a jogot, hogy a

pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

***

Békés Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (5630 Békés, Petõfi S. u. 2.) pályázatot hirdet a Békés Városi Szociális

Szolgáltató Központ (5630 Békés, Jantyik u. 1.)

igazgatói (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok:

– vezetõi feladatok: munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása,

– szakmai feladatok: az intézmény szakmai programjának kidolgozása és végrehajtása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3., 5., 6.1., 6.2., 7.2., 7.3., 7.4. vagy 8.1. pontjaiban az intézményvezetõre

elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség (a rendelet 113. §-ának (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével),

– 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:

– szakmai önéletrajzot,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a képesítést igazoló okirato(ka)t,

– 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-e a nyilvános képviselõ-testületi ülésen történõ döntéshozatalhoz,

= nyertes pályázat esetén eleget tesz az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvényben

elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. július 1-jétõl 2016. június 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 – 4 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény, juttatások: a Kjt. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 29.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. március 28.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot személyesen vagy ajánlott küldeményként Békés Város polgármesterének

címezve kell benyújtani (5630 Békés, Petõfi S. u. 2.).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot a képviselõ-testület a júniusi ülésén bírálja el.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sápi András nyújt a 66/411-011-es telefonszámon.

***
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Budapest Fõváros Közgyûlése (1052 Budapest, Városház u. 9–11.) pályázatot hirdet a Fõvárosi Önkormányzat Idõsek

Otthona (1102 Budapest, Halom u. 31.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézményvezetõ egy személyben felelõs a korszerû,

magas színvonalú gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért; összehangolja az intézmény mûködését; ellenõrzi a közvetlen

felügyelete alá tartozó vezetõ beosztású dolgozók munkáját; ellenõrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belsõ

szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2010. december 31-én hatályos 3. számú mellékletének 9. pontjában az intézményvezetõi

munkakörre elõírt, illetve a 2011. január 1-jén hatályos 3. számú mellékletének 8.2. pontjában az intézményvezetõre meghatározott

képzettségek valamelyike,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-a (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerinti egészségügyi vagy szociális

területen szerzett szakmai gyakorlat,

– MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintû ismerete,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt

vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– legalább 1–3 év vezetõi tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

– kiváló szintû döntési képesség,

– kiemelkedõ kommunikációs és tárgyalóképesség,

– szakma iránti elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

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

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– a vezetõi tapasztalatot igazoló okiratok,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

= a közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidejét elfogadja.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

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 – 4 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 Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 21.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Budapest Fõváros Közgyûlésének címezve kell benyújtani

(1052 Budapest, Városház u. 9–11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:

FPH018/1763/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ – Halom utca.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak megfelelt

jelentkezõket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján a Közgyûlés a következõ ülésén dönt az

intézményvezetõ személyét illetõen. A pályázók a döntést követõen írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pokróczné Zsurka Gizella gazdasági vezetõ nyújt a 262-8571-es

telefonszámon.

***

Budapest Fõváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának képviselõ-testülete (1082 Budapest, Baross u. 63–67.)

pályázatot hirdet a Józsefvárosi Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ (1081 Budapest, Népszínház u. 22.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre:

– Szociális alapszolgáltatások:

= családsegítés,

= közétkeztetés (népkonyha).

– Gyermekjóléti szolgáltatások:

= gyermekjóléti szolgáltatás (gyermekjóléti központ),

= gyermekek átmeneti gondozása,

= krízislakások üzemeltetése.

– Gazdálkodási feladatok:

= az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátása gazdasági vezetõ

közremûködésével.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetése, szakmai munkájának,

gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenõrzése; a közalkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontjában elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség, valamint a

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete I. részének I/1. és I/4. pontjai szerinti felsõfokú képesítés,

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

felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, illetve a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett

szakmai gyakorlat,

– legalább 5 év szociális vagy gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,

– szociális szakvizsga,

– büntetlen elõélet,

– a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény [Gyvt.] 15. §-ának (8) bekezdésében

foglaltaknak való megfelelés,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

alapján, a pályázat elnyerése esetén.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egyéb szakirányú felsõfokú képesítés,

– helyismeret,

– gépjármûvezetõi engedély megléte,

– felhasználói szintû számítástechnikai ismeret.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a képesítést és egyéb feltételeknek való megfelelést igazoló okiratok másolatát,

– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
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– 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 Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény 5. §-a (1)

bekezdésének a) pontja szerinti idõben vagyonnyilatkozatot tesz.

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 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., valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ megjelenéstõl számított 30. nap

(a megjelenés idõpontja: 2011. március 11.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton vagy személyesen, két példányban, írásban kell benyújtani

Budapest Fõváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Humánszolgáltatási Ügyosztályára (1082

Budapest, Baross u. 63–67.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Józsefvárosi Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ

intézményvezetõi (magasabb vezetõ) álláshelyének betöltésére”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a magasabb vezetõi megbízásról a 257/2000. (XII. 26.) Korm .rendelet 1/A. §-ának (9)–(12)

bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével a képviselõ-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ, tájékoztatás kérhetõ személyesen Budapest Fõváros VIII. kerület

Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Ügyosztályának vezetõjétõl (1082 Budapest, Baross u. 63–67.),

illetve a 459-2192-es telefonszámon.

***

Budapest Fõváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának képviselõ-testülete (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) pályázatot

hirdet a Zuglói Szociális Gondozó Szolgálat (címe: 1144 Budapest, Ond vezér sétány 9–11.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére, nappali ellátást vezetõ munkakörbe.

Az intézmény tevékenységi köre: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, idõsek nappali ellátása.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a Zuglói Szociális Gondozó Szolgálat magasabb vezetõi feladatainak ellátása.

Pályázati feltételek:

– felsõfokú végzettség (szociálpedagógus, okleveles szociális munkás, szociális szervezõ, szociálpolitikus),

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

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga,

– büntetlen elõélet,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt

vagy letelepedett státusz.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– stratégiai tervezõi, szervezõi tapasztalat,

– okleveles szociális szervezõ végzettség,

– szociális szakigazgatás szervezõ végzettség,

– legalább 5 éves, a szociális ellátás területén szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó személyi adatait,

– részletes szakmai önéletrajzot,

– az eddigi munkaköreinek, tevékenységeinek leírását,

– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
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– a képesítést igazoló okiratok másolatát,

– a büntetlen elõéletet igazoló, 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 vezetõi megbízás elnyerése esetén vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.]

41. §-a szerinti összeférhetetlenség 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 Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatások: a Kjt. magasabb vezetõkre vonatkozó rendelkezései alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való megjelenéstõl számított 30. nap

(a megjelenés idõpontja: 2011. február 27.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton vagy az Ügyfélszolgálati Irodán keresztül lehet benyújtani, zárt

borítékban, Biró Ilona intézményi humánpolitikai referensnek címezve (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.). A borítékon kérjük

feltüntetni: „Zuglói Szociális Gondozó Szolgálat magasabb vezetõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat elbírálására a 2011. április havi képviselõ-testületi ülésen kerül sor.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az intézményi humánpolitikai referenstõl kérhetõ a 872-9112-es telefonszámon.

***

Budapest Fõváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának képviselõ-testülete (1201 Budapest, Kossuth tér 1.)

pályázatot hirdet a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ (1201 Budapest, Nagy Gyõry István u. 29–31/A)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben – heti 40 órában – történõ betöltésére.

Az intézmény jogállása, jogköre:

– jogi személyisége: önálló jogi személy,

– gazdálkodási jogköre: önállóan mûködõ költségvetési szerv; elõirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik; pénzügyi,

gazdasági feladatait külsõ szerv látja el.

Az intézmény tevékenységi köre: szociális alapszolgáltatások [étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi

segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, nappali ellátás, idõskorúak gondozóháza, otthoni szakápolás, ifjúsági

információs és tanácsadó iroda, gyermekjóléti szolgáltatás (gyermekjóléti központon keresztül), gyermekek napközbeni ellátása

(házi gyermekfelügyelet, családi napközi), gyermekek átmeneti gondozása (gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülõi

hálózat)].

A magasabb vezetõi munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézményvezetõ tervezi, szervezi, irányítja és ellenõrzi az

intézmény szakmai és gazdasági mûködésének valamennyi területét; gyakorolja a munkáltatói jogokat; ellátja az intézmény

mûködését érintõ jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezetõ részére elõírt feladatokat; elkészíti,

elkészítteti az intézmény kötelezõen elõírt szabályzatait; felel a személyügyi feladatok ellátásáért; kapcsolatot tart a

társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel; támogatja az intézmény munkáját segítõ

testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét; folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény

tevékenységét, munkáját.

Pályázati feltételek:

– bármely, az intézmény által biztosított szolgáltatás, illetve ellátás vezetõjére a személyes gondoskodást nyújtó szociális

intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében

meghatározott felsõfokú szakirányú szakképzettség, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú

melléklete szerinti felsõfokú képesítés,

– 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,

– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat,
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– büntetlen elõélet,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– magasabb vezetõi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató önéletrajz,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a képesítést igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolata,

– a legalább 5 éves szakmai, illetve vezetõi gyakorlatot igazoló dokumentumok,

– 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 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. 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 juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. 66. §-a az irányadó.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ elsõdleges közzétételtõl számított 30. nap

(a közzététel idõpontja: 2011. március 7.).

A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot zárt borítékban Budapest Fõváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata

Polgármesteri Hivatalának Polgármesteri Titkársága részére kell benyújtani (1201 Budapest, Kossuth tér 1.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a pályázat elõkészítõje által esetenként összehívott bizottság (pályázat

elõkészítõje vagy képviselõje, szakmai érdekképviseleti szövetség, illetõleg egyesület képviselõjének vagy a szakma szerint illetékes

szakmai kollégium tagja) véleményezi. A kiírt feltételeknek megfelelõ pályázókat a bizottság személyesen hallgatja meg, a

meghallgatásról jegyzõkönyvet készít.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt dr. Papp Gabriella a 421-0670-es telefonszámon.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

***

A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) pályázatot hirdet a Vakok Otthona (6741 Szeged,

Torontál tér 1.)

igazgatói (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az igazgató feladatait a vonatkozó jogszabályok és az

intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján köteles ellátni.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség (szociális

munkás, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális menedzser, mentálhigiénikus,

gyógypedagógus, igazgatásszervezõ végzettség szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, okleveles pszichológus,

– 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,

– büntetlen elõélet,

– a kinevezéstõl számított két éven belül szociális szakvizsga megszerzése.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

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

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

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

= nyertes pályázat esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely betölthetõségének idõpontja: az álláshely 2011. május 1. napjától tölthetõ be.

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 13.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. március 14.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése elnökének

címezve (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító

számot: 443/2011., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a Közgyûlés által felállított bizottság hallgatja

meg.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot a Közgyûlés a 2011. április 29-ei rendes ülésén bírálja el.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Makhult Zoltán nyújt a 62/561-625-ös telefonszámon.

***

Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) pályázatot hirdet a Napsugár Szociális Intézmény (8840 Csurgó,

Kossuth u. 1.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézményvezetõ

– irányítja, koordinálja, ellenõrzi az intézmény alkalmazottainak tevékenységét,

– gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai felett,

– gazdálkodik a rendelkezésre álló költségvetésbõl,

– képviseli az intézményt,

– közremûködik a napi szakmai munka ellátásában.

Az intézmény tevékenységi köre:

– az intézmény fenntartója a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás,

– az intézmény biztosítja a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásban résztvevõ települések közigazgatási területén a fogyatékos

gyermekek és fiatalok nappali ellátását, szociális foglalkoztatást, munka-rehabilitációt és fejlesztõ foglalkoztatást, korai fejlesztést és

gondozást.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.2. pontjában elõírt 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,

– „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– szociális területen szerzett, 5 évet meghaladó vezetõi gyakorlat,

– helyi viszonyok ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,

– a pályázó képesítését igazoló okirat(ok) másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

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

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= vállalja a szociális szakvizsga – a megbízás elnyerésétõl számított – két éven belül történõ megszerzését,

= hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, a Csurgó Kistérségi

Többcélú Társulás Humán Bizottsága megismerje és abba betekintsen,

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

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely betölthetõségének idõpontja: az álláshely legkorábban 2011. május 15. napjától tölthetõ be.

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.

A közalkalmazott által betöltendõ munkakör: szociális munkás.

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

az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 20.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. március 17.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás elnökének címezve

(8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Napsugár Szociális Intézmény intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 6.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ Csurgó Város Polgármesteri Hivatalának Kapcsolati és Koordinációs Irodáján

Maronics Gábor irodavezetõtõl a 82/571-095-ös telefonszámon.

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek

nyilvánítsa.

***

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyûlése (2401 Dunaújváros, Városháza tér 1.) pályázatot hirdet az Egyesített Szociális

Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idõsek Otthonai Intézmény (2400 Dunaújváros, Dunasor 15.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

– az egyesített szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idõsek Otthonai Intézmény által nyújtott – étkeztetés, házi

segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás (idõsek klubja), idõsek átmeneti otthona, alapszintû és emelt

szintû ellátást nyújtó idõsek otthona, szociális információs szolgáltatás és otthoni (egészségügyi) szakápolás – szolgáltatások,

ellátások jogszabályban meghatározottak szerinti mûködtetése;

– az intézmény gazdaságos, költséghatékony mûködtetése, költségvetésének tervezése, saját bevételek növelése;

– együttmûködés a fenntartóval, ágazati irányítással;

– a szolgáltatások folyamatos fejlesztése, a lakossági igényekhez, pénzügyi lehetõségekhez való igazítása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség (szociális

munkás, szociálpolitikus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus,
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igazgatásszervezõ szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles

ápoló, okleveles teológus vagy okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés szakképesítés),

– 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,

– büntetlen elõélet,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve

bevándorlási vagy letelepedési engedély,

– a magasabb vezetõi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai életrajzot,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a képesítést, szakmai gyakorlatot igazoló okirat hitelesített 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,

= hozzájárul pályázata nyilvános vagy zárt ülésen történõ közgyûlési tárgyalásához.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

A magasabb vezetõi beosztás a közgyûlési döntést követõen azonnal betölthetõ.

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: a Kjt., valamint a végrehajtására vonatkozó 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 14.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 23.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– személyesen Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármesterének titkárságán (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., II. emelet

208. számú helyiség) vagy

– postai úton Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármesterének címezve (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.)

kell benyújtani 3 példányban, zárt borítékban, „10135/2011. azonosító számú pályázat az Egyesített Szociális Intézmény és

Árpád-házi Szent Erzsébet Idõsek Otthonai Intézmény vezetésére” jeligével ellátva.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a kiírt feltételeknek megfelelõ pályázókat három tagú eseti bizottság hallgatja meg; a

pályázók alkalmasságát az eseti bizottságon kívül a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság is véleményezi. A pályázatokról a

pályázati határidõ lejártát követõ elsõ Közgyûlés ülésén kell dönteni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Szociális Osztály vezetõje nyújt a 25/411-641-es telefonszámon.

A Közgyûlés fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 90 napon belül új pályázatot írjon ki.

***

Hatvan Város Önkormányzata, a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás

nevében, a társult önkormányzatok gesztoraként (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) pályázatot hirdet a Szivárvány Szociális,

Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.)

igazgatói (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: az intézmény szociális, gyermekjóléti és egészségügyi szolgáltatásokat nyújt.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Intézmény egyszemélyi felelõs vezetõje az igazgató. Felelõs az intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, takarékos és

hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény

mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerzõdés (közalkalmazotti szabályzat) nem
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utal más hatáskörébe. Felelõs az intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának

kellõ minõségi szintû ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatti

idõarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Képviseli az intézményt, mint önkormányzati

közszolgáltatást nyújtó intézményt. Az intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség

és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörébe utalt minden egyéb ügyben.

Pályázati feltételek:

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

SZCSM rendelet 3. számú mellékletében, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,

valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében

elõírt képesítés,

– 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 pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a korábbi munkahelyeket is (telefonos elérhetõség feltüntetése szükséges),

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

– a képesítést igazoló okiratok hitelesített másolata,

– a pályázó felsõfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának

és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban eltöltött legalább 5 éves szakmai gyakorlatáról szóló

igazolása,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

= pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevõk 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. 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 juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 14.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. március 1.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot papír alapon, zárt borítékban Hatvan Város polgármesterének címezve kell

benyújtani (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Szivárvány – igazgatói pályázat”.

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázót a megbízási jogkör gyakorlója által felkért, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen

szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg, majd ezen szakmai bíráló bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve

Hatvan Város Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt, hogy mely pályázó pályázatát támogatja. A pályázat a benyújtási

határidõt követõ hónap munkaterv szerinti képviselõ-testületi ülésén kerül elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 26.

A pályázati kiírással további felvilágosítást Hatvan Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Egészségügyi Osztályának

osztályvezetõje, Kovács Imréné nyújt a 37/542-332-es telefonszámon.

***

Jászdózsa Község Önkormányzata (5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.) pályázatot hirdet az Erdõs Alapszolgáltatási

Központ (5122 Jászdózsa, Kossuth u. 15.)

Intézményvezetõi

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: 50 férõhelyes idõsek otthona, étkeztetés, házi segítségnyújtás.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása.
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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 szociális ellátás területén végzett

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a képesítést igazoló okirat másolata,

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

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-a (7) bekezdésének d) pontja szerinti nyilatkozat.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a magasabb vezetõi megbízás határozott idõre, a jelenlegi intézményvezetõ tartós

távollétének idejére szól, elõreláthatólag 2014. március 1. napjáig.

Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozott idõre szól, várhatóan 2014. március 1. napjáig,

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.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzétételtõl számított 30. nap

(a közzététel idõpontja: 2011. március 28.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot személyesen vagy postai úton, két példányban (1 db-ot papír alapon,

1 db-ot CD lemezen), zárt borítékban kell benyújtani Jászdózsa Község Önkormányzatához (5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.).

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Intézményvezetõi pályázat, 248/2011.”.

A pályázat elbírálásának határideje: legkésõbb 2011. május 30.

A pályázatról további információ kérhetõ Szabó Benedekné jegyzõtõl az 57/436-060-as telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

***

A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás (2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.) pályázatot hirdet az „Õszi Napfény” Idõsek Otthona

(2870 Kisbér, Deák F. u. 69.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

– gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény által foglalkoztatott munkavállalók felett,

– megszervezi és irányítja az intézmény alapító okiratában és mûködési engedélyében meghatározott szociális ellátásokat,

– közvetlen és folyamatos kapcsolatot tart a fenntartó társulás tagönkormányzatainak vezetõivel,

– takarékos gazdálkodást folytat és azt ellenõrzi.

Pályázati feltételek:

– egyetemi szintû szociális munkás végzettség,

– szociális intézményben szerzett legalább 5 év vezetõi gyakorlat,

– szociális szakvizsga,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szociális alapellátás és szakellátás területén szerzett legalább 10 év szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajz,

– a végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére vonatkozó elképzelések,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérésérõl szóló igazolás,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ

kezeléséhez hozzájárul.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

A megbízás kezdõ napja: a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulási Tanács döntését követõ hónap 1. napja.

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 Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 25.

A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás hivatalvezetõjének címére

kell benyújtani (2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.). A borítékra kérjük ráírni: „intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója, a Kisbéri Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsa dönt a Humán Bizottság javaslata alapján. A Humán Bizottság a pályázók személyes meghallgatását követõen

javaslatot tesz a KTKT Tanácsa felé.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rédai Erika hivatalvezetõ nyújt a 34/552-420-as telefonszámon.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

***

Kisvárda Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (4600 Kisvárda, Szent László u. 7–11.) pályázatot hirdet a Városi

Bölcsõde (4600 Kisvárda, Tompos úti ltp. 1.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: bölcsõdei ellátás, korai fejlesztés és gondozás.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok:

– az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása,

– felelõs az intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, a takarékos gazdálkodásért,

– gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály

vagy kollektív szerzõdés nem utal más hatáskörbe.

Pályázati feltételek:

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

mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész 2/B. pontjában elõírt 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,

– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti

munkakörbe kinevezhetõ,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

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

– a képesítést igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolata,

– bölcsõdében végzett szakmai gyakorlatról szóló eredeti igazolás,

– szakmai életrajz,

– 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.
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A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 2 év, 2011. június 1-jétõl 2013. 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: a Kjt., illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénynek a szociális, valamint a

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzétételtõl számított 30. nap

(a közzététel idõpontja: 2011. április 1.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot Kisvárda Város Önkormányzata képviselõ-testületének címezve Kisvárda

Város polgármestere részére kell benyújtani (4600 Kisvárda, Szent László u. 7–11.) a pályázati határidõ lejártáig személyesen vagy

postai úton, írásban, egy példányban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Városi Bölcsõde intézményvezetõi megbízására”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. 20/B. §-ában, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXVIII.

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)

Korm. rendelet 1/A. §-ában foglaltaknak megfelelõen. A pályázati határidõ lejártát követõen a jogszabályokban meghatározottak

által írásba foglalt véleményeket mérlegelve Kisvárda Város Önkormányzata dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 30. nap utáni elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Zsuzsanna nyújt a 45/500-722-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.kisvarda.hu honlapon és a 45/500-722-es telefonszámon szerezhetõ.

Kisvárda Város Önkormányzatának képviselõ-testülete fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek

nyilvánítsa.

***

Kisvárda Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (4600 Kisvárda, Szent László u. 7–11.) pályázatot hirdet a Kistérségi

Szociális Szolgálat (4600 Kisvárda, Szent László u. 54.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: szociális és gyermekjóléti alapfeladatok (idõsek nappali ellátása, gyermekjóléti szolgáltatás,

gyermekek napközbeni ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés).

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok:

– az intézmény törvényes mûködésének biztosítása,

– a szakmai munka irányítása,

– az intézményi költségvetés betartása,

– munkáltatói, vezetõi jogok gyakorlása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontjában elõírt 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,

– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti

munkakörbe kinevezhetõ,

– büntetlen elõélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést, végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatai,

– 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.
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A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. augusztus 15-étõl 2016. augusztus 14-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. és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az

irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzétételtõl számított 30. nap

(a közzététel idõpontja: 2011. április 1.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot Kisvárda Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési és

Egészségügyi Osztályának címezve (4600 Kisvárda, Szent László u. 7–11.), személyesen vagy postai úton, írásban, egy példányban

kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Kistérségi Szociális Szolgálat intézményvezetõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidõ lejártát követõen a jogszabályokban meghatározottak által írásba

foglalt véleményeket mérlegelve Kisvárda Város Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 30. nap utáni elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leskuné Takács Anna nyújt a 45/500-723-as telefonszámon.

Kisvárda Város Önkormányzatának képviselõ-testülete fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek

nyilvánítsa.

***

Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2.) pályázatot hirdet az Idõsek Háza (4064 Nagyhegyes,

Rákóczi u. 2.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok

ellátása.

A munkavégzés helye: 4064 Nagyhegyes, Rákóczi u. 2.

Pályázati feltételek:

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

– legalább 3 év vezetõi tapasztalat,

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

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– „B” kategóriás jogosítvány,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– saját gépjármû,

– helyben lakás vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést, a szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a besoroláshoz szükséges igazolások,

– 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 képviselõ-testület a pályázatot nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalhatja,

= a pályázati anyagát a döntés elõkészítõi és meghozói teljes terjedelemben megismerhessék,

= nyertes pályázat esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
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A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

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 11.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 22.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Nagyhegyes Község Önkormányzata címére (4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2.),

– személyesen Bajusz Istvánné részére (4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2.)

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 500/2011., valamint a

munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot a képviselõ-testület a benyújtási határidõ lejártát követõ ülésén tárgyalja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bajusz Istvánné nyújt az 52/367-011-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagyhegyes.hu honlapon található.

***

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium (1054 Budapest, Szalay u. 10–14.) pályázatot hirdet a Kalocsai Gyermekotthon (6300 Kalocsa,

Szent István út 16–22.)

igazgatói (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Kalocsai

Gyermekotthona tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése. A Kalocsai Gyermekotthon igazgatója felett a

munkáltatói jogokat a nemzeti erõforrás miniszter gyakorolja. Igazgatói munkakörre megbízást az kaphat, aki jelenleg a Kalocsai

Gyermekotthonnal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a vezetõi megbízással egyidejûleg közalkalmazotti jogviszonyba

kinevezhetõ.

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 melléklet I. rész II. Szakellátások cím alatt a 2/a. ponthoz

tartozó képesítési elõírások valamelyikének megléte,

– 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,

– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat,

– szociális szakvizsga,

– magyar állampolgárság,

– cselekvõképesség,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– gyermekvédelmi intézmény vezetésében szerzett gyakorlat,

– szociális szakvizsga a gyermekvédelmi szakellátás területén.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató szakmai önéletrajz,

– a gyermekotthon vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,

– a büntetlen elõéletet tanúsító, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz

kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
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– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

= vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget 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.

Az álláshely betölthetõségének idõpontja: az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

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., továbbá a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti

és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet [Kjtvhr.] rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 14.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 28.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Személyügyi Fõosztályának

címére (1051 Budapest, Arany János u. 6–8.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ

azonosító számot: 5885/2011-SZEM, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. 20/B. §-ában, továbbá a Kjtvhr. 1/A. §-ában foglaltaknak megfelelõen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dudás Zoltán fõosztályvezetõ nyújt az (1) 795-3122-es telefonszámon.

***

Ráckeve Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.) pályázatot hirdet Ráckeve Város

Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat (2300 Ráckeve, Szent István tér 10.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

– az önállóan mûködõ költségvetési szerv alapító okiratában foglalt tevékenységek társulási formában történõ ellátása,

– az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása.

Az intézmény tevékenységi köre: gyermekjóléti alapellátás, családi napközi, idõszakos gyermekfelügyelet, játszóház, étkeztetés,

nappali ellátás (idõsek klubja), házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, tanyagondnoki

szolgáltatás.

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 mellékletének I. rész I/1. pontjában a magasabb vezetõre

meghatározott felsõfokú végzettség,

– 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 pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– szociális és/vagy gyermekvédelmi területen szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy megkérésének igazolása,

– a képesítést igazoló okirat egyszerû másolata,
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– 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.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely betölthetõségének idõpontja: az álláshely legkorábban 2011. május 1. napjától tölthetõ be.

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., valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú

mellékletének rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 11.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. március 9.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Ráckeve Város Önkormányzatának képviselõ-testülete címére (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.),

– személyesen Mesterné Veszeli Mária, Ráckeve Város aljegyzõjének (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.)

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 20053/2011., valamint a

munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot egy szakértõ bizottság véleményezi. A kinevezésrõl Ráckeve Város

Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt áprilisi testületi ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mesterné Veszeli Mária aljegyzõ nyújt a 06-24-523-333-as telefonszámon.

***

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet a Sárbogárdi Többcélú

Kistérségi Társulás „Háló” Dél-Mezõföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, „Háló” Szolgálat székhelye és telephelyei:

– Fejér megye, 7013 Cece, Árpád út 8. és Szabadság tér 18.,

– Fejér megye, 7011 Alap, Dózsa György út 31. és Vörösmarty út 2.,

– Fejér megye, 7012 Alsószentiván, Béke út 31.,

– Fejér megye, 7041 Vajta, Szabadság tér 1. és 3.,

– Fejér megye, 7014 Sáregres, Kossuth L. út 10. és 12.,

– Fejér megye, 7017 Mezõszilas, Fõ út 117/A.,

– Fejér megye, 7015 Igar, Fõ út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi

segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idõsek nappali ellátása, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás szervezése, irányítása Alap,

Alsószentiván, Cece, Igar, Mezõszilas, Sáregres és Vajta közigazgatási területén.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség és a 15/1998. (IV. 30.) NM

rendelet 2. számú melléklete szerinti felsõfokú képesítés,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai

képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, illetve a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
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– az intézményben fennálló határozatlan idõre szóló kinevezés, illetõleg a vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú

végzettségû vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ munkakörben történõ határozatlan idõre szóló kinevezés,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelentõ kompetenciák:

– szociális szakvizsga,

– „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,

– 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.

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 juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., illetve a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti

és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 30.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 25.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás címére kell

benyújtani (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:

4-16/1/2011., valamint a munkakör megnevezését: magasabb vezetõ.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Ervin nyújt a 25/460-022-es telefonszámon.

***

Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) pályázatot

hirdet a Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat (2315 Szigethalom, József A. u. 49.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és

Családsegítõ Szolgálat vezetõi feladatainak ellátása.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész 1. pontjában elõírt felsõfokú 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,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– vezetõi tapasztalat.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okirat bemutatása vagy annak hitelesített másolata,

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

– 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 gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. augusztus 1-jétõl 2016. július 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: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ megjelenést követõ 30. nap (a

megjelenés idõpontja: 2011. április 1.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton – digitális változatban (CD lemezen) is – Szigethalom és

Környéke Intézményfenntartó Társulás elnöke címére (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon

feltüntetni a munkakör megnevezését: „Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázatról Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ Szigethalom és Környéke

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács elsõ ülése, de legkésõbb 2011. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tézsláné Farkas Klarissza intézményi referens nyújt a 24/403-657/135.

mellékû telefonszámon.

***

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (5430 Tiszaföldvár, Bajcsy Zs. út 2.) pályázatot hirdet a Városi

Bölcsõde (5430 Tiszaföldvár, Orgonás út 2.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok:

– a Városi Bölcsõde szakmai munkájának koordinálása, színvonalas szakmai tevékenységének tervezése, szervezése (az

intézmény által ellátott alapfeladat: gyermekjóléti alapellátás, gyermekek napközbeni ellátása, bölcsõdei ellátás),

– az intézmény mûködését érintõ pályázati lehetõségek figyelése, pályázatok készítése,

– személyügyi és gazdasági feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/2. B) pontjában meghatározott képesítés,

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

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatást területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Elvárt kompetenciák:

– kiváló kapcsolatteremtõ, kommunikációs és irányító készség,

– számítógép felhasználói szintû ismerete.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,

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

– a képesítést igazoló okiratok másolatát,

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

– hatósági bizonyítványt, mely igazolja, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a

közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– 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 pályázata elbírálásával kapcsolatos napirendi pont nyílt ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. július 1-jétõl 2016. június 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.

Juttatás: a Kjt., a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 12. számú melléklete szerint,

valamint a magasabb vezetõi pótlék a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének I.1.b) alpontja alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 30.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. március 1.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, egy eredeti példányban Tiszaföldvár Város polgármestere,

Hegedûs István részére kell benyújtani (5430 Tiszaföldvár, Bajcsy Zs. út 2.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Városi Bölcsõde

vezetõi állására”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázatot a pályázat elõkészítõje által esetenként összehívott bizottság javaslatkialakítását

követõen a képviselõ-testület bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ Hegedûs István polgármestertõl az 56/470-017-es telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy megfelelõ pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

***

Újkígyós Város Önkormányzata (5661 Újkígyós, Kossuth L. u. 41.) pályázatot hirdet az „Ezüstág” Gondozási Központ (5661 Újkígyós,

Petõfi u. 26–28.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

– munkáltatói és gazdálkodói jogkör gyakorlása,

– az integrált intézmény szakmai programjának kidolgozása, végrehajtása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 1., 3., 5., valamint 8.1. pontjában az intézményvezetõre elõírt felsõfokú

szakirányú szakképzettség valamelyike (a rendelet 113. §-ának (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével),

– 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: szociális szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést, valamint a szakmai/vezetõi gyakorlatot igazoló okiratok másolata,
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– 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. 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 juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 30.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. március 8.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Újkígyós Város Önkormányzatának címezve (5661 Újkígyós, Kossuth L. u. 41.), a borítékon feltüntetve a pályázati

adatbázisban szereplõ azonosító számot: 696/2011., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ;

– személyesen Szebellédi Zoltán polgármester részére (5661 Újkígyós, Kossuth L. u. 41.);

– elektronikus úton Szebellédi Zoltán polgármester részére a pmh.polgarmester@ujkigyos.hu e-mail címen keresztül

kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máténé Kiss Mária nyújt a 66/256-100/117. mellékû telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.ujkigyos.hu honlapon található.

***

A Városi Intézményi Központ Füzesabony (a továbbiakban: VIKF) fõigazgatója (3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.) pályázatot

hirdet a VIKF Családsegítõ Szolgálat (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ ellátására.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladat: a VIKF Családsegítõ Szolgálat tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése,

irányítása és ellenõrzése.

Az intézmény által biztosított ellátási forma: családsegítés.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontja szerinti szakirányú szakképzettség,

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

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga,

– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:

– szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,

– az intézmény sajátosságainak ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot,

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

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a képesítést igazoló okiratok másolatát,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ

kezeléséhez hozzájárul.
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A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely betölthetõ: 2011. szeptember 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: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán való közzétételtõl számított 30. nap

(a közzététel idõpontja: 2011. március 28.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 2 példányban (+ CD-n is), zárt borítékban, „intézményvezetõi pályázat,

családsegítõ” megjelöléssel személyesen vagy postai úton kell benyújtani a VIKF fõigazgatója, Valyon István részére (3390 Füzesabony,

Ifjúság út 17.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. 20/A. §-ának (6) bekezdése és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-ának

(9) bekezdése alapján létrejött bizottság és az intézményi véleményezés után a végleges döntést a VIKF Igazgatótanácsa hozza

meg.

A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidõ lejártát követõ VIKF igazgatótanácsi ülés.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Valyon István nyújt a 36/341-131-es és a 36/341-277-es telefonszámon.

***

A Zala Megyei Közgyûlés (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) pályázatot hirdet a Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai

Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézete (8887 Bázakerettye, Virág u. 4.)

igazgatói (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a pszichiátriai betegek ápoló-gondozó, rehabilitációs és lakóotthoni ellátásának,

valamint az intézményen belüli szociális foglalkoztatás zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának

szervezése, irányítása és ellenõrzése.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 9.3. pontjában az intézményvezetõ részére elõírt 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,

– szociális szakvizsga, vagy annak hiányában a magasabb vezetõi megbízást követõ 2 éven belüli letétele,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent: szociális szakterületen szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a képesítést igazoló okirat(ok) másolata,

– 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,

= nyertes pályázat esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2011. július 1. napjától tölthetõ be.

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

rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 15.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. február 28.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton és elektronikus adathordozón (CD lemezen) a Zala Megyei

Közgyûlés címére kell benyújtani (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban

szereplõ azonosító számot: 177/2011.Sz., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálása a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-ának (8)–(13) bekezdései

szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Halász Gabriella osztályvezetõ nyújt a 92/500-780-as telefonszámon.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes kiadványt.

1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gon-
dozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kor-
mányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyil-
vánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjai-
nak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyúj-
tó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.:
318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrende-
les@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 600 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgal-
mi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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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
11.0417 – Nyomja: a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.


