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J O G S Z A B Á L Y O K

A Kormány 85/2011. (V. 26.) Korm. rendelete
a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló
289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatal-

mazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„l) jogosultsági idõszak: a 2009. január 1-je és 2011. augusztus 31-e közötti idõszak;”

2. § Az R. 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Gázfogyasztás esetén a támogatás)

„c) a jogosultsági idõszak 2011. január 1-jétõl 2011. augusztus 31-éig terjedõ részidõszakában legfeljebb 47 600 MJ,

nagycsaládos háztartás esetében legfeljebb 95 200 MJ”

(hõmennyiségre jár.)

3. § Az R. 11. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm.

rendelet módosításáról szóló 85/2011. (V. 26.) Korm. rendelettel megállapított 1. § l) és m) pontjában, 3. § (1) bekezdés

b) pont bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában, 3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában,

c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában, valamint 3. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakat a 2011. április

30-án fennálló támogatási jogosultságokra új határozat meghozatala, illetve a határozat módosítása nélkül,

2011. április 30-ára visszamenõlegesen alkalmazni kell.”

4. § Az R.

a) 1. § m) pontjában a „2011. április 30-án” szövegrész helyébe a „2011. augusztus 31-én” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában, valamint

(2) bekezdés b) pont bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában a „2011. április 30-áig”

szövegrész helyébe a „2011. augusztus 31-éig” szöveg

lép.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A nemzeti erõforrás miniszter 21/2011. (V. 12.) NEFMI rendelete
a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló
2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról

A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggõ egyes állami fel-

adatok ellátásának szervezeti rendjérõl szóló 1995. évi LXIV. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §

f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
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1. § A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet

(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Alapprogram a miniszter által vezetett minisztérium fejezeti kezelésû elõirányzataként támogatja a gyermekek

és a fiatalok programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit, valamint a fiatalokat segítõ szakemberek fejlesztését.”

2. § A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A pályázat benyújtásának határideje elõtt legalább 30 nappal pályázati hirdetmény tehetõ közzé azzal, hogy

a teljes pályázati felhívás a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, a kezelõ szervezet

honlapján jelenik meg. A pályázati hirdetményt hírként a Magyar Távirati Irodának meg kell küldeni.”

3. § A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A pályázatokat a Wekerle Sándor Alapkezelõhöz kell benyújtani.”

4. § (1) A Rendelet 7. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A Tanács tagjai:)

„a) a miniszter által vezetett minisztérium képviseletében a gyermek- és ifjúságpolitikai szakterület részérõl két fõ;

b) az oktatásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium képviseletében az oktatási szakterület részérõl egy fõ;

c) az egészségügyért és az egészségbiztosításért felelõs miniszter által vezetett minisztérium képviseletében az

egészségügyi és az egészségbiztosítási szakterület részérõl egy fõ;

d) a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium képviseletében a helyi önkormányzati

szakterület részérõl egy fõ;

e) az államháztartásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium képviseletében az államháztartási szakterület

részérõl egy fõ;

f) a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által vezetett minisztérium képviseletében

a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztése szakterület részérõl egy fõ;”

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

(A Tanács tagjai:)

„h) az alábbi országos hatókörû szervezetek által jelölt, az ifjúsági területen tevékenykedõ egy-egy személy:

ha) Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége,

hb) Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája,

hc) Nagycsaládosok Országos Egyesülete,

hd) Magyar Cserkészszövetség;”

5. § A Rendelet 8. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A Regionális Ifjúsági Tanács feladata:)

„a) együttmûködik a régióban mûködõ forráselosztó testületekkel, a gyermekeket és az ifjúságot közvetlenül érintõ

feladatokat ellátó, régióban mûködõ szervekkel, ellátja az ezzel összefüggõ egyeztetési, koordinációs és képviseleti

feladatokat,

b) figyelemmel kíséri a régióban a regionális, a térségi és a helyi ifjúsági programok, szolgáltatások megvalósulását,

az ifjúsági szervezetek tevékenységét, az ifjúsági közösségek szükségleteit és törekvéseit, és ennek alapján javaslatot

tesz a Tanácsnak az éves prioritások meghatározására,

c) a Tanács felkérése alapján véleményezi a régióból beérkezett pályázatokat, továbbá javaslatot tesz a Tanács által

a rendelkezésére bocsátott pénzeszközök régióban történõ felhasználására,”

6. § (1) A Rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Regionális Ifjúsági Tanács tagjai:)

„c) az alábbi országos hatókörû szervezetek által jelölt, az ifjúsági területen tevékenykedõ egy-egy személy:

ca) Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája,

cb) Nagycsaládosok Országos Egyesülete,

cc) Magyar Cserkészszövetség;”

(2) A Rendelet 9. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

(A Regionális Ifjúsági Tanács tagjai:)

„g) a régióban mûködõ ifjúsági információs és tanácsadó irodák által közösen jelölt egy személy.”
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7. § A Rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az Alapprogram kezelõ szerve a Wekerle Sándor Alapkezelõ.

(2) A Wekerle Sándor Alapkezelõ az Alapprogram kezelésével összefüggõ feladatok tekintetében a Nemzeti Család-

és Szociálpolitikai Intézet és az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság jogutódja.”

8. § A Rendelet 14. § (4) bekezdése a következõ h)–k) ponttal egészül ki:

(Az Iroda feladata:)

„h) elõkészíti a pénzeszközök felhasználására, a pályázatok meghirdetésére vonatkozó döntéseket,

i) támogatja az ifjúsági közösségek öntevékeny mûködését,

j) ösztönzi és segíti a helyi önkormányzatok ifjúsági munkáját,

k) fejleszti az ifjúsági munkát, illetve szakmát.”

9. § A Rendelet 15. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet

módosításáról szóló 21/2011. (V. 12.) NEFMI rendelet

a) hatálybalépését követõ hónap utolsó napján a Gyermek és Ifjúsági Konferencia és a Regionális Fejlesztési Tanács

által jelölt személyek megbízatása a Tanácsban és a Regionális Ifjúsági Tanácsban megszûnik,

b) hatálybalépésétõl számított 15 napon belül a 7. § (1) bekezdés h) pontja, továbbá a 9. § (1) bekezdés c) és g) pontja

szerint jelölésre jogosultak jelöltet állítanak a Tanácsba és a Regionális Ifjúsági Tanácsba.”

10. § A Rendelet

a) 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „miniszter véleményének” szövegrész helyébe a „miniszter által felkért szakértõk

véleményének” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés j) pontjában az „a területfejlesztésért felelõs központi államigazgatási szervekkel, valamint az

Országos Területfejlesztési Tanáccsal” szövegrész helyébe a „mindazon szervekkel és szervezetekkel, amelyek

tevékenysége feladatkörét érinti” szöveg,

c) 7. § (4) bekezdésében a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett

minisztérium gyermek- és ifjúságpolitikai szakterületének” szöveg,

d) 9. § (1) bekezdés e) pontjában a „két személy” szövegrész helyébe a „három személy” szöveg,

e) 11. § (7) bekezdésében a „Tanács, illetõleg a Regionális Ifjúsági Tanácsok titkárságainak” szövegrész helyébe

a „Tanács Titkársága, a Regionális Ifjúsági Tanácsok esetén az Iroda” szöveg,

f) 13. § (1) bekezdés f) pontjában az „ellenõrzése, szükség szerint” szövegrész helyébe az „ellenõrzése területileg

illetékes szervezeti egysége, szükség szerint” szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében az „ , illetve egyedi támogatási igény elbírálása” szövegrész,

b) 3. § (1) bekezdés második mondata,

c) 3. § (3) bekezdése,

d) 6. § (1) bekezdés m) pontja,

e) 9. § (1) bekezdés d) pontja,

f) 9. § (4) bekezdésében az „a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány kuratóriumának, illetve felügyelõ

bizottságának,” szövegrész,

g) 13. § (1) bekezdés b) pontja.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba és a kihirdetését követõ negyedik napon hatályát

veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A nemzeti erõforrás miniszter 22/2011. (V. 12.) NEFMI rendelete
a szociális módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók,
intézmények engedélyezési eljárásának szakértõi díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet,
valamint a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére
irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló
9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4–7. § tekintetében a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren-

delet 41. § f)–g) és l)–m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. A szociális módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók,

intézmények engedélyezési eljárásának szakértõi díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet

módosítása

1. § A szociális módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények

engedélyezési eljárásának szakértõi díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 5. §

(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A bizottság öt tagból áll,

a) elnökét és két tagját a miniszter,

b) egy tagját a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal,

c) egy tagját az Intézet

jelöli ki.”

2. § Az Mr.

a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában a „szociális és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „szociál- és

nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)”,

b) 2. § (1) bekezdésében a „szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe

a „miniszter”,

c) 3. § (2) bekezdésében a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett

minisztérium”

szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az Mr. 4. § (1) bekezdésében a „szociális és munkaügyi” szövegrész.

2. A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló

szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet

módosítása

4. § A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga

szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) Az 1. számú mellékletben megjelölt intézményeken kívül

a) a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet a szakképzésért és felnõttképzésért, valamint a foglalkoztatás-

politikáért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó valamennyi szakképesítés,

b) a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a szociál- és nyugdíjpolitikáért, a gyermekek és az ifjúság védelméért,

a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért, valamint a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelõs miniszter hatáskörébe

tartozó valamennyi szakképesítés

tekintetében jogosult szakmai vizsga megszervezésére.
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(2) A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet vizsgaszervezési jogosultsága kiterjed az R. 2006. március 31-én

hatályos azon szakképesítéseinek – korábbi szabályok szerint megkezdett képzéseket követõ – szakmai vizsgáira is,

amelyek az e rendelet 4. számú mellékletében szerepelnek.

(3) A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet az (1) bekezdés b) pontja szerinti szakképesítések tekintetében

2011. július 31-éig jogosult szakmai vizsga megszervezésére.”

5. § Az R. 3. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A 2. § (1)–(2) bekezdése szerinti szakképesítések tekintetében e rendelet szerint szervezett szakmai vizsgának,

illetve e rendelet szerinti szakmai vizsgaszervezési tevékenységnek kell tekinteni a Nemzeti Szakképzési és

Felnõttképzési Intézet – 2011. január 1-je és a szociális módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól, valamint

a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértõi díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet,

valamint a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai

vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet módosításáról szóló 22/2011.

(V. 12.) NEFMI rendelet hatálybalépése közötti – szakmai vizsgáit, vizsgaszervezési tevékenységét is.”

6. § Az R. 4. számú mellékletének a címében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti

Szakképzési és Felnõttképzési Intézet” szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R. 2. § (3) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 7. § 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.

9. § Ez a rendelet 2011. augusztus 2-án hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

Az Alkotmánybíróság 39/2011. (V. 31.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására, jogszabály nemzetközi

szerzõdésbe ütközésének vizsgálatára, valamint jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára és

megsemmisítésére irányuló indítvány alapján meghozta az alábbi

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Országgyûlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet

valósított meg azáltal, hogy nem teremtette meg a cselekvõképtelen nagykorú személyek munka- vagy egyéb

jogviszonyon alapuló foglalkoztatásának törvényi feltételeit és garanciáit.

Az Alkotmánybíróság ezért felhívja az Országgyûlést, hogy jogalkotási feladatának 2011. december 31-ig tegyen

eleget.

2. Az Alkotmánybíróság a nemzetközi szerzõdésbõl származó jogalkotói feladat elmulasztásának megállapítására

irányuló indítványt visszautasítja.

3. Az Alkotmánybíróság a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99/E. § (2) bekezdése

alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
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Indokolás

I. 1. Az Értelmi Fogyatékosok és Segítõik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (a továbbiakban: indítványozó) indítvánnyal

fordult az Alkotmánybírósághoz, amelyben mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását

kezdeményezte „mivel a jogalkotó nem tett eleget a cselekvõképességet kizáró gondnokság alá helyezett személyek

munkaviszonyon alapuló foglakoztatása kapcsán” az Alkotmány 70/B. § (1) bekezdésbe foglalt munkához való jogból

eredõ kötelezettségének. Az indítványozó elõadta, hogy a jogi szabályozás – a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi

IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) –

lehetõvé teszi a korlátozottan cselekvõképes személyek munkavállalását munkaviszony létesítése formájában,

azonban a cselekvõképességet kizáró gondnokság alá helyezett személyek vonatkozásában a szabályok nem

egyértelmûek. Az Mt. csak a korlátozottan cselekvõképes személyek részére teszi lehetõvé a munkaviszony létesítését,

a Ptk. szabályai alapján elvileg nem kizárt, hogy a cselekvõképtelen személyek is munkát vállaljanak gondnokuk útján,

azonban erre vonatkozó kifejezetten megengedõ szabályok – szemben a korlátozottan cselekvõképes személyekre

irányadókkal – nincsenek. Valójában a cselekvõképtelenek nem választhatnak olyan munkát, amely munkaviszony

keretében végezhetõ. Az indítványozó kifejtette, hogy tapasztalataik szerint a cselekvõképességet kizáró gondnokság

alá helyezett értelmi fogyatékos személyek nagy hányada képes munkát végezni, viszont a jogi szabályozás a

munkaszerzõdésen alapuló foglalkoztatást nem teszi lehetõvé. Az indítványozó szerint a cselekvõképesség, mint

jognyilatkozati és jogügyleti képesség, valamint a munkavégzés képessége, mint fizikai, pszichikai képesség nem fedik

egymást. Az indítványozó utalt arra, hogy az Alkotmány alapján a munkához való jog alapjog, s annak lényeges

tartalmát törvény nem korlátozhatja. A szabályozás hiánya a munkához való jog alkotmányellenes korlátozását

eredményezi.

2. Az indítványozó kérelmet terjesztett elõ nemzetközi szerzõdésekbõl eredõ mulasztásban megnyilvánuló

alkotmányellenesség megállapítására is. Véleménye, hogy az 1999. év C. törvénnyel kihirdetett Európai Szociális

Chartának (a továbbiakban: Szociális Charta) a fogyatékos személyekre vonatkozó és a munkához való joggal

kapcsolatos rendelkezéseibõl, valamint az 1976. évi 9. tvr.-el kihirdetett Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok

Nemzetközi Egyezségokmányának (a továbbiakban: Egyezségokmány) a diszkrimináció tilalmára és a munkához való

jogra vonatkozó rendelkezéseibõl is az következik, hogy a hazai szabályozásban a cselekvõképtelenek

munkavégzésének lehetõségét lehetõvé kellene tenni.

3. Végezetül az indítványozó utólagos absztrakt normakontroll kérelmet is elõterjesztett. Kifejtette, hogy ha az

Alkotmánybíróság felhívja a jogalkotót a kért mulasztás pótlására, akkor a szociális igazgatásról és a szociális

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 99/E. § (2) bekezdése alkotmányellenesé válik. Az Sztv.

e rendelkezése szerint: „A fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás

a) az ellátott, és

b) az intézmény vagy az intézménnyel az ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötött szervezet

által, legfeljebb egy évre kötött munkaszerzõdés alapján, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény

szerinti határozott idejû munkaviszony keretében folytatható…”

Az indítványozó szerint e rendelkezés azért válik majd alkotmányellenessé, mert nemcsak az ellátott, hanem a

cselekvõképtelen személy törvényes képviselõje is jogosulttá válik ún. fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás keretében

munkaszerzõdést kötni, ha az Alkotmánybíróság megállapítja az alkotmánysértõ mulasztást.

II. Az indítvány az alábbiak szerint megalapozott.

1. Az indítványozó a cselekvõképtelen nagykorú személyek foglalkoztatásával kapcsolatban kérte a mulasztásban

megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatát. Az Alkotmánybíróságnak a mulasztásban megnyilvánuló

alkotmányellenesség megállapítására irányuló hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény

(a továbbiakban: Abtv.) 49. §-a szabályozza. Az Abtv. 49. § (1) bekezdése szerint, ha az Alkotmánybíróság hivatalból

vagy bárki indítványára azt állapítja meg, hogy a jogalkotó szerv a jogszabályi felhatalmazásból származó jogalkotói

feladatát elmulasztotta, és ezzel alkotmányellenességet idézett elõ, a mulasztást elkövetõ szervet – határidõ

megjelölésével – felhívja feladatának teljesítésére. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a jogalkotó szerv

jogalkotási kötelezettségének konkrét jogszabályi felhatalmazás nélkül is köteles eleget tenni, ha az alkotmányellenes

helyzet – a jogi szabályozás iránti igény – annak nyomán állott elõ, hogy az állam jogszabályi úton avatkozott bizonyos

életviszonyokba, és ezáltal az állampolgárok egy csoportját megfosztotta alkotmányos jogai érvényesítésének

lehetõségétõl [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH 1990, 83, 86.]. Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló
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alkotmányellenességet állapít meg akkor is, ha alapjog érvényesüléséhez szükséges jogszabályi garanciák hiányoznak

[37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 227, 232.].

Az Alkotmánybíróság ezért jelen ügyben azt vizsgálta, hogy a munkához való alapjog érvényesüléséhez szükséges

garanciák hiányoznak-e a cselekvõképtelen nagykorú személyek foglalkoztatását érintõ szabályozás során. E kérdést

illetõen a Ptk. az Mt. és az Sztv. rendelkezései az irányadóak. A belátási képesség eltérõ volta alapján a Ptk. a cselekvõképes,

a korlátozottan cselekvõképes és a cselekvõképtelen személyek között tesz különbséget. A Ptk. 14. § (4) bekezdése szerint

„Cselekvõképességet korlátozó gondnokság alá a bíróság azt a nagykorú személyt helyezi, akinek az ügyei viteléhez

szükséges belátási képessége a pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt – általános

jelleggel, illetve egyes ügycsoportok vonatkozásában – tartósan vagy idõszakonként visszatérõen nagymértékben

csökkent.”, a 15. § (4) bekezdése értelmében pedig „A cselekvõképességet kizáró gondnokság alá a bíróság azt a nagykorú

személyt helyezi, akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége – pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt

– tartósan teljes mértékben hiányzik.” Ahogy az Alkotmánybíróság a 36/2000. (X. 27.) AB határozatában megállapította:

„a Ptk. szerint a korlátozott cselekvõképesség és a cselekvõképtelenség között fokozatbeli különbség van. Míg az elõzõ

esetben a belátási képesség nagymértékben csökkent, addig az utóbbi esetben teljesen hiányzik.” (ABH 2000, 241, 257.)

1.1. A Ptk. és az Mt. rendelkezései alapján a cselekvõképes és a korlátozottan cselekvõképes személyek létesíthetnek

munkaviszonyt. Az Mt. 72. § (2) bekezdése szerint „korlátozottan cselekvõképes személy törvényes képviselõjének

hozzájárulása nélkül is létesíthet munkaviszonyt”, a Ptk. 14/B. § (2) bekezdés c) pontja értelmében pedig

„a korlátozottan cselekvõképes személy a gondnoka közremûködése nélkül is rendelkezik a munkaviszonyból,

munkaviszony jellegû jogviszonyból, társadalombiztosítási, szociális és munkanélküli ellátásból származó jövedelme

50%-ával; annak erejéig kötelezettséget is vállalhat.”

Cselekvõképtelen személy munkaviszony-létesítési és munkavégzési lehetõségérõl az Mt. nem rendelkezik. A Ptk.

15/A. § (1) bekezdése szerint „a cselekvõképtelen személy jognyilatkozata – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –

semmis; nevében gondnoka jár el”, a (2) bekezdés pedig kimondja, hogy „[a] cselekvõképtelen személy maga is

megkötheti azokat a csekély jelentõségû szerzõdéseket, amelyek a mindennapi életben tömegesen fordulnak elõ, és

különösebb megfontolást nem igényelnek.” Nyilvánvaló, hogy ebbe az utóbbi körbe nem vonható a munkaviszony

létesítése.

Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a belátási képesség tartós és teljes mértékû hiánya az önálló

munkaviszony-létesítés természetes akadálya lehet, ugyanakkor a cselekvõképtelen személyek teljes kizárása a

munkaviszony típusú foglalkoztatásból adott esetben alkotmányossági aggályokat vethet fel. A cselekvõképtelen

személyeknek akár a rehabilitációhoz kapcsolódó foglalkoztatása is igényelhet a munkavégzéshez kapcsolódó

speciális jogi kereteket. Az Alkotmánybíróság a továbbiakban ezt vizsgálta meg.

1.2. Az Sztv. 93. § (2) bekezdése a személyes gondoskodást nyújtó – adott esetben bentlakásos – szociális intézményre

vonatkozó, az ellátás igénybevételével kapcsolatos szabályai között kimondja, hogy „ha az ellátást igénylõ személy

cselekvõképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetõség szerint figyelembe véve –

a törvényes képviselõje terjeszti elõ. A korlátozottan cselekvõképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes

képviselõjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvõképességét nem korlátozta – önállóan

terjesztheti elõ.” A belátási képességük tartós és teljes hiányában lévõ személyek egy része ilyen típusú intézményben

nyer elhelyezést.

Az Sztv. 99/B–99/E. §-ai az ellátottaknak – így a cselekvõképtelen személyeknek is – a szociális intézményen belüli

foglalkoztatásáról rendelkeznek. Az Sztv. e helyen „a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyról” szól és az ellátottak

koruk, fizikai és mentális állapotuknak megfelelõen „munka-rehabilitáció” vagy „fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás”

keretében végezhetnek munkát. Az Sztv. 99/D. § (1) bekezdése szerint a munka-rehabilitáció célja az ellátott

munkakészségének – s ezen keresztül testi és szellemi képességeinek – megõrzése, fejlesztése és felkészítése a

„magasabb szintre”, a fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásra.

A munka-rehabilitáció során történõ munkavégzésre vonatkozó Sztv.-beli szabályok alapján megállapítható, hogy az

tartalmaz – a cselekvõképtelen személyek munkavégzését is keretbe foglaló – speciális rendelkezéseket.

Az Sztv. 99/D. § (2) bekezdése szerint: „A munka-rehabilitáció az intézményi jogviszony keretében történik.

A munka-rehabilitációban történõ részvételrõl az ellátott, illetve – amennyiben az ellátott jognyilatkozata a Ptk.

15/A. §-ának (1) bekezdése alapján semmisnek minõsülne – törvényes képviselõje írásban, a (3)–(6) bekezdésben

foglaltak figyelembevételével megállapodást köt a szociális intézmény vezetõjével. Ez utóbbi esetben a

megállapodást az ellátott aláírhatja. A megállapodás tartalmazza

a) a munka-rehabilitáció keretében végzett tevékenység részletes leírását,

b) a munka-rehabilitáció idõbeosztását,
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c) a munka-rehabilitációs díj havi összegét,

d) szándéknyilatkozatot arra nézve, hogy az ellátott testi és szellemi képességeihez mérten elvárható módon

közremûködik a munka-rehabilitációban.”

Az Sztv. további 99/D. § (3)–(6) bekezdései a munkavégzést érintõen további szabályokat állapít meg a munkaidõ

maximumának meghatározásától a munkabér-minimum megállapításáig, s mint a fenti idézetbõl kitûnik, e

foglalkoztatási formát a cselekvõképtelenek is igénybe vehetik, sõt a munkavégzésre irányuló megállapodást

törvényes képviselõjük mellett maguk is aláírhatják. Tehát az Sztv. tartalmaz a cselekvõképtelen személyek

foglalkoztatására, munkavégzésére vonatkozó szabályokat, a fent bemutatott módon meghatározza – e tekintetben –

a jogi kereteket.

Az Sztv. 99/E. §-a a foglalkoztatás egy másik formáját a fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatást szabályozza. A 99/E. §

(1) bekezdés szerint ennek célja: „a szociális intézményben ellátott személy számára munkafolyamatok betanítása és

foglalkoztatása révén az önálló munkavégzõ képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott

felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerõpiacon történõ önálló munkavégzésre.” Az Sztv. 99/E. §

(2) bekezdés szerint a fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás Mt. szerinti munkaszerzõdés alapján végezhetõ, amely – az Mt.

fentebb már idézett 72. § (2) bekezdését is figyelembe véve – a korlátozottan cselekvõképes személyek számára

nyitva-álló lehetõség, de nem áll nyitva a cselekvõképtelen személyek elõtt. Az Sztv. rendelkezéseibõl azonban kiderül,

hogy a 99/E. §-ában foglalt ún. „fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás” az „igazi munkavégzés”, hiszen ennek keretében

van lehetõség a munkafolyamatok betanítására és önálló tevékenységre. Ezzel a lehetõséggel jelenleg a

cselekvõképtelen személyek nem élhetnek, s ebbõl következõen munkaviszonyt sem létesíthetnek.

1.3. Az Alkotmány 70/B. § (1) bekezdése szerint „[a] Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka

és a foglalkozás szabad megválasztásához.” A munkához és a foglalkozáshoz való jog alapjog, amelyre az Alkotmány

alapján „mindenkinek joga van”, azaz az Alkotmány szerint adott esetben a cselekvõképtelen személyek is

hivatkozhatnak e jog alanyi és intézményi oldalára egyaránt. Az Alkotmánybíróság a 21/1994. (III. 29.) AB

határozatában megállapította, hogy „[a] munkához való jogtól mint alanyi jogtól meg kell különböztetni a munkához

való jogot mint szociális jogot, s különösen annak intézményi oldalát, az állam kötelességét megfelelõ

foglalkoztatáspolitikára, munkahelyteremtésre stb. (…) … nincs annak sem semmi alkotmányos indoka, hogy a

munkához való alanyi jogot csakis a munkaviszony keretében végzett munkára szûkítsük. Az alanyi jogi értelemben

vett munkához való jog, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog (70/B. §), illetõleg a vállalkozás

joga (9. §) között nincs hierarchikus viszony. A munkához való jogot is úgy kell értelmezni, hogy abba mindenfajta

foglalkozás, hivatás, munka megválasztásának és gyakorlásának szabadsága beletartozik. (…) A munkához

(foglalkozáshoz, vállalkozáshoz) való alapjog a szabadságjogokhoz hasonló védelemben részesül az állami

beavatkozások és korlátozások ellen. E korlátozások alkotmányossága azonban más-más mérce alapján minõsítendõ

aszerint, hogy a foglalkozás gyakorlását vagy annak szabad megválasztását korlátozza-e az állam, s az utóbbin belül is

különbözik a megítélés az adott foglalkozásba kerülés szubjektív, illetve az objektív korlátokhoz kötésének

megfelelõen. (…) A munkához (foglalkozáshoz, vállalkozáshoz) való jogot az veszélyezteti a legsúlyosabban, ha az

ember az illetõ tevékenységtõl el van zárva, azt nem választhatja.” (ABH 1994, 117, 121.)

A munka és a foglalkozás megválasztásának és gyakorlásának jogából, mint „mindenkit megilletõ” alanyi jogból

következik, hogy amennyiben a cselekvõképtelen személyek munkát képesek és akarnak is végezni, attól ne legyenek

elzárva. A cselekvõképtelen személyek vonatkozásában a munkához és a foglalkozáshoz való jog intézményi oldala

alapvetõen a rehabilitációs célú munkalehetõségek megteremtésére vonatkozó állami kötelezettséget jelenti. Mint

fentebb láttuk, ez az Sztv. alapján csak a „munka-rehabilitációs” tevékenységre vonatkozik. Az Alkotmánybíróság

álláspontja szerint a cselekvõképtelen személyek munkaviszonyon vagy törvényen alapuló más jogviszonyban

történõ foglalkoztatásból való teljes mértékû kizárása (pl. a betanított munkafolyamatok alapján történõ

munkavégzésbõl) – figyelemmel a munka és a foglalkozás megválasztásának jogára [Alkotmány 70/B. § (1) bekezdés] –

alkotmányosan nem indokolható. A vizsgált jogi szabályozásból (Ptk., Mt., Sztv.) hiányoznak a munkához való alapjog

érvényesülését biztosító törvényi garanciák.

A cselekvõképtelen személyek munkaviszony-létesítésének lehetõvé tételénél figyelembe kell venni a

munkavégzéssel járó felelõsség és munkavédelem szempontjait, amelyek a belátási képesség teljes és tartós hiányával

rendelkezõ személyek esetén szükségképpen speciális szabályok meghozatalát igénylik (akár a saját védelmük

érdekében is). Ahogy az Sztv. a munka-rehabilitációs tevékenységre vonatkozó szabályozás során meghatározta a

cselekvõképtelen személyek munkavégzésének törvényi kereteit, úgy a munkaviszonyon vagy más jogviszonyon

alapuló foglalkoztatás törvényi keretei is meghatározhatók e személyi kört érintõen. A szabályozás szükségessége épp

a belátási képesség tartós és teljes hiányából ered; megfelelõ – a munkaviszony-létesítésre és a munkavégzésre
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jelenleg irányadó általános rendelkezéseken túl további – törvényi garanciákra van szükség a cselekvõképtelen

munkavállalók fokozott védelme érdekében. A cselekvõképtelen személyek esetén e garanciáknak ki kell terjedniük a

munkavállaló védelmére (azaz, hogy a munkaviszony vagy törvényben meghatározott speciális munkaszerzõdés

keretében lehetõvé tett foglalkoztatással a munkaadók ne éljenek vissza) épp úgy, mint a fokozott munkavédelmi

elõírások meghatározására, illetve a pszichés állapottal vagy szellemi fogyatkozással kapcsolatos egészségügyi ellátás

igénybevétele lehetõségének a biztosítására is. Összességében a szabályozásnak törekednie kell a cselekvõképtelen

személyek munkavállalási esélyeinek növelésére.

Az Alkotmánybíróság fentebb idézett – az Abtv. 49. §-án alapuló – gyakorlata szerint az Alkotmánybíróság

mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít meg akkor is, ha az alapjog érvényesüléséhez szükséges

garanciák hiányoznak [37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 227, 232.]. Jelen esetben az Alkotmánybíróság a

munkához való alapjogból eredõen mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapított meg, mert az

Országgyûlés nem teremtette meg a cselekvõképtelen nagykorú személyek munka- vagy egyéb jogviszonyon alapuló

foglalkoztatásának törvényi garanciáit. Az Országgyûlés jogalkotói feladatának többféleképpen is eleget tehet.

Meghatározhatja részletes szabályokkal a cselekvõképtelen személyek munkaviszony létesítésének (és egyéb

munkavégzésének) feltételeit a szerzõdés kötelezõ tartalmi elemeit, a munkavállalókat védõ garanciákat, de dönthet

úgy is – mint ahogy a hatályba nem lépett, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2009. évi CXX. törvényben szerepelt – hogy

a szabályozással a bíróságoknak biztosít döntési lehetõséget a gondnokság alá helyezés során a tekintetben, hogy

esetrõl-esetre meghatározhassák: az adott személy létesíthet-e munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb

jogviszonyt és milyen feltételekkel.

Az Alkotmánybíróság az Abtv. 49. § (2) bekezdése alapján felhívta az Országgyûlést, hogy jogalkotási feladatának

2011. december 31-ig tegyen eleget.

2. Az indítványozó érdekképviseleti szerv nemzetközi szerzõdésbe ütközés vizsgálatát is kezdeményezte. Véleménye

szerint a Szociális Chartából és az Egyezségokmányból is az következik, hogy a törvényhozónak a cselekvõképtelen

személyek munkaviszony-létesítését és munkavégzését lehetõvé kell tenni. Az Abtv. alapján az Alkotmánybíróságnak

van hatásköre nemzetközi szerzõdésbõl eredõ mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatára. Az

Abtv. 47. § (1) bekezdés szerint „Ha az Alkotmánybíróság azt állapítja meg, hogy a jogalkotó szerv a nemzetközi

szerzõdésbõl származó jogalkotói feladatát elmulasztotta, a mulasztást elkövetõ szervet – határidõ megjelölésével –

felhívja feladatának teljesítésére.” A (2) bekezdés értelmében pedig „A mulasztást elkövetõ szerv a megjelölt határidõn

belül köteles jogalkotói feladatának eleget tenni.” Ezt az eljárást azonban nem indítványozhatja bárki. Az Abtv. 21. §

(3) bekezdése megállapítja azon lehetséges indítványozók körét, akik valamely jogszabály nemzetközi szerzõdésbe

ütközésének alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezhetik. Az indítványozó nem tartozik az itt felsoroltak közé,

ilyen indítvány elõterjesztésére tehát nem jogosult.

A kifejtettekre figyelemmel az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak

közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat (a továbbiakban:

Ügyrend; ABK 2009. január, 3.) 29. § c) pontja alapján az indítványt visszautasította.

Az Alkotmánybíróság azonban megjegyzi, hogy az indítvány benyújtása után az Egyesült Nemzetek Szervezetében

elkészült, és Magyarország által is megerõsítésre került a 2008. május 3. óta hatályos, a Fogyatékossággal élõ

személyek jogairól szóló egyezmény (kihirdette a 2007. évi XCII. törvény). Az Egyezmény – ami nemcsak a fizikai,

hanem a hosszan tartó értelmi, szellemi fogyatékossággal élõkre is vonatkozik (lásd annak 1. cikkét) – tartalmaz olyan

kötelezettségeket is, amelyek egybeesnek a jelen határozat rendelkezõ részében, illetve az indokolás 1.3. pontjában

foglaltakkal. A habilitáció és a rehabilitáció fontosságát, a társadalmi integrációt hangsúlyozó 26. cikket követõen a

27. cikk – többek között – kimondja, hogy „[a] részes államok elismerik a fogyatékossággal élõ személyek

munkavállaláshoz való jogát…” (1. pont), a garanciák oldaláról pedig megfogalmazást nyer: „[a] részes államok

biztosítják, hogy a fogyatékossággal élõ személyeket ne tarthassák rabszolgasorban vagy szolgaságban, valamint

hogy – másokkal azonos alapon – részesüljenek a kényszer- vagy kötelezõ munkával szembeni védelemben” (2. pont).

3. Az indítványozó alternatív kérelmet is elõterjesztett jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára.

Kifejtette, hogy ha az Alkotmánybíróság megállapítja a mulasztást, akkor az Sztv. 99/E. § (2) bekezdése

alkotmányellenesé válik, mivel e szabály a fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás esetén akadálya a cselekvõképtelen

személyek e formában történõ munkavégzésének. Az Abtv. 22. § (2) bekezdése szerint „[a]z indítványnak a kérelem

alapjául szolgáló ok megjelölése mellett határozott kérelmet kell tartalmaznia.” Az Alkotmánybíróság megítélése

szerint az Sztv. 99/A. § (2) bekezdésének megsemmisítésére irányuló, feltételhez kötött indítvány, nem felel meg a

határozott kérelem Abtv. 22. § (2) bekezdésében meghatározottaknak. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata

szerint érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja azokat az indítványokat, amelyek nem felelnek meg az Abtv. által
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támasztott követelményeknek (pl. 472/B/2000. AB végzés, ABH 2001, 1665.; 630/B/2003. AB végzés, ABH 2004, 2113,

2114.). Erre tekintettel az Alkotmánybíróság ezt az indítványt is visszautasította az Ügyrend 29. § d) pont utolsó

fordulata alapján.

Az Alkotmánybíróság a Magyar Közlönyben történõ közzétételt a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség

megállapítására tekintettel rendelte el.

Budapest, 2011. május 30.

Dr. Paczolay Péter s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bihari Mihály s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k., Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró elõadó alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k., Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 548/E/2006.

Az Alkotmánybíróság 40/2011. (V. 31.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

meghozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapítja, hogy az Országgyûlés mulasztásban megnyilvánuló

alkotmányellenességet idézett elõ azáltal, hogy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról

szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés d) pontjában nem szabályozta azonos feltételek szerint a személyiség

egészét érintõ fejlõdés átható zavarában szenvedõ betegek támogatásra jogosultságát.

Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyûlést, hogy jogalkotói kötelezettségének 2011. szeptember 30-ig tegyen

eleget.

2. Az Alkotmánybíróság a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi

XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés d) pontja „az autonómia tesztek alapján” szövegrésze alkotmányellenességének

megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
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Indokolás

I. Az indítványozó a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

(a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés d) pontja „az autonómia tesztek alapján” szövegrésze

alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. A kifogásolt rendelkezés a fogyatékossági

támogatásra jogosultak közé sorolja az olyan, személyiségfejlõdési zavarban szenvedõ személyt, akinek az állapota az

autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minõsül. Az indítványozó szerint a jogalkotó az Alkotmány

70/A. §-ába ütközõen indokolatlanul tett különbséget a személyiségfejlõdés zavarában szenvedõ, önálló életvitelre

nem képes, azonos állapotú személyek között, mert e teszt alapján nem vonhatók a rendelkezés alá – genetikai

eredetû betegség folytán – az autistákkal egyenértékû állapotban lévõ betegek – nevesítve az ún. Williams szindrómát

(a továbbiakban: WS) –, akik így nem jogosultak fogyatékossági támogatásra.

Az Alkotmánybíróság megkereste a nemzeti erõforrás minisztert álláspontja kifejtésére.

II. Az Alkotmánybíróság az indítvány elbírálásánál a következõ jogszabályi rendelkezéseket vette figyelembe:

l. Az Alkotmány rendelkezése:

„70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az

állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más

vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel

nélkül.

(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.

(3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlõség megvalósulását az esélyegyenlõtlenségek kiküszöbölését célzó

intézkedésekkel is segíti.”

2. A Fot. támadott szabálya:

„23. § (1) Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének

idõpontjában Magyarországon élõ magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy,

továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult, akinek (…)

d) állapota a személyiség egészét érintõ fejlõdés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy

középsúlyosnak minõsíthetõ, (…)

és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére

szorul.”

III. Az indítvány az alábbiak szerint megalapozott.

1. A WS igen ritka genetikai betegség (20000 élveszületés közül egy; Magyarországon kb. 4-500 beteg lehet, de

többségében nincs diagnosztizálva), az esetek 95 százalékában a hetes kromoszómapár egyikén lévõ elasztin gén

– vagyis normál esetben a két példányban jelen lévõ gén egyik kópiája – hiányzik. Fizikai tünetei: tipikus arc-karakter,

serdülõkortól elõforduló ízületi bántalmak, emésztési, szív- és érrendszeri problémák, érszûkület, magas vérnyomás.

A betegek többsége enyhe, középsúlyos intellektuális fogyatékosságban szenved, IQ szintjük 40–80 között mozog,

amihez a viselkedés és a megismerõképességek egyenetlen profilja társul. A kiváló képességek és hátrányos vonások

egyszerre jelennek meg: jó verbális adottságaik vannak, a hosszú távú memória, nyelvérzék, muzikalitás terén

teljesítõképességük kifejezetten jó, esetenként meghaladja a normális szintet. Az õket érdeklõ témákban óriási

ismeretanyagot képesek összegyûjteni. Ugyanakkor egyéb területeken, pl. finom motoros, matematikai, térbeli

integrációs képességeik gyengébbek, különösen a téri-vizuális megismerésben. Jellemzõ tünetei: a túlzottan nyitott,

barátságos személyiség, a tanulási nehézségek, a koncentráció-hiány. A gyermekek szakember segítségével zömében

alkalmasak az integrált oktatásra, felnõtt korukban többségük képes az önellátásra, de segítséggel. Különbözõ

munkahelyeken foglalkoztathatók – állapottól függõen – a szoros felügyelettõl a független munkavégzésig. Vannak,

akik önállóan élnek, mások viszont intézetben.

Az indítványozó által csatolt, a WS-ben szenvedõ hozzátartozója állapotával kapcsolatosan az Egészségügyi

Tudományos Tanács által adott szakvélemény tartalmazza, hogy a vizsgált WS beteg önálló életvitelre nem képes, a

személyiségfejlõdés átható (pervazív) zavarában szenved, de ez az autonómia tesztek alapján nem értékelhetõ, mert

nem autista. Megállapítja, hogy az elváltozás a jogszabályban (az autistákra vonatkozó rendelkezésben) felsoroltakkal

egyenértékû állapot, a mindennapi életvitelt is azoknak megfelelõen befolyásolja annak ellenére, hogy a jogszabály

tételes felsorolásában – a kórkép ritkasága miatt – nem szerepel.
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A klinikai diagnózison kívül a kromoszómahiány a vérbõl a „fluoreszcensz in situ hibridizáció” (FISH) nevû technika

segítségével mutatható ki.

Az autizmus a szociális interakciók, a kommunikáció és a rugalmas képzeleti tevékenység együttes zavara, és az

autonómia tesztek – a beszéd, nyelv, kommunikáció, társas viszony, gondolkodás, figyelem, viselkedésproblémák

megállapítására vonatkozó kérdõívek, nemzetközi diagosztikus algoritmusok – e diagnózis felállítására szolgálnak, de

a WS megállapítására, a beteg állapotának felmérésére nem alkalmasak.

2. A Fot. általános, illetve a 23. §-hoz fûzött indokolása utal arra, hogy a fogyatékosok számára biztosított ellátások nem

képesek betölteni a feladatukat, ezt kísérelte meg kiküszöbölni a fogyatékossággal élõk új ellátási formájának

bevezetésével. A súlyos fogyatékossággal élõ állampolgárok új ellátási formájának bevezetése „annak az egyszerû

elvnek a legitimálása, amely szerint a fogyatékos személynek kizárólag fogyatékossága okán keletkezõ

többletköltségei állami intézkedések által kompenzálandók.” Az Alkotmánybíróság utal arra, hogy az a személy, akinek

a fogyatékos állapota veleszületett, jellemzõen nem tud eleget tenni sem a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló

1997. évi LXXXI. törvény 23. § (1) bekezdésében írt, sem az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló

387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet feltételeinek, így rokkantsági nyugdíjat, szociális járadékot nem szerezhet, míg a

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. §-a szerint a felsorolt pénzbeli szociális

ellátások nem a fogyatékosok támogatására, hanem jövedelem-kiegészítésére szolgálnak.

A Fot. 23. § (1) bekezdés d) pontját az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2003. évi IV. törvény 60. §-a

iktatta be. A Fot. korábban hatályos 23. §-a a fogyatékosságnak ezt az esetét nem tartalmazta, azonban a

végrehajtására vonatkozó, a súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági

támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése és

1. számú mellékletének c) pontja a Fot. 23. § (1) bekezdés c) pontja alá vonhatónak – értelmi fogyatékosnak – tekintette

azt a személyt, aki az „IQ értékétõl függetlenül a fejlõdés átható (pervazív) zavarában szenved, és az autonómia-tesztek

alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minõsíthetõ (BNO szerinti besorolása: F 84.0-F 84.9).” Ez azonos a Fot.

jelenleg hatályos 23. § (1) bekezdés d) pontjában megjelölt esettel (autista). A módosító rendelkezéshez fûzött

indokolás is tartalmazza, hogy az autizmusnak, mint súlyos fogyatékosságnak a Fot.-ban önálló fogyatékossági

kategóriaként való – törvényi szintû – nevesítésével jogtechnikai problémát orvosolt. (A BNO a „betegségek

nemzetközi osztályozása,” az egészségügyben használt, a WHO által kiadott kódrendszer rövidítése, amely azt a célt

szolgálja, hogy bármely országban megbetegedett személy diagnózisát egységes kódrendszer alapján lehessen

besorolni.)

Emellett a Fot. 23. § (1) bekezdés c) pontja változatlanul tartalmazza az értelmi fogyatékosság esetét: e rendelkezés

irányadó arra, akinek az értelmi akadályozottsága genetikai, illetõleg magzati károsodás vagy szülési trauma

következtében, továbbá tizennegyedik életévet megelõzõen bekövetkezõ súlyos betegség miatt középsúlyos vagy

annál nagyobb mértékû. A támogatásra jogosultságnak – a 23. § (1) bekezdés valamennyi pontjában felsorolt

esetben – konjunktív feltétele, hogy a fogyatékos állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre

nem képes vagy mások állandó segítségére szorul, illetõleg ne részesüljön a vakok személyi járadékában vagy

magasabb összegû családi pótlékban.

Az autista, mint önálló fogyatékossági kategória törvényi bevezetésével az R. 1. § (3) bekezdése az értelmi

fogyatékosságnak a Fot. 23. § (1) bekezdés c) pontja szerinti – általános – esetét határozza meg az 1. számú melléklet

3. a)–b) alpontja szerinti körülírással [önellátásra képtelen, ezért állandó ápolásra szorul, beszéde nem alakult ki vagy

tagolatlan, tartalom nélküli, s mindezek következtében a mindennapi élet szintjén csak kis mértékben képezhetõ, és

élete más személy állandó segítsége nélkül veszélybe kerülne (IQ pontja 0–19 között határozható meg olyan teszttel,

amelynek átlaga száznál van. BNO szerinti besorolása: F 73.), vagy a hétköznapi élet elemi cselekményei területén

másokra van utalva, mivel az általános értelmi képessége az adott korosztályú népesség átlagától az elsõ évektõl

kezdve számottevõen elmarad, s amely miatt az önálló életvezetése jelentõsen akadályozott (IQ pontja: 20-49 között

határozható meg olyan teszttel, amelynek átlaga száznál van és standard deviációja 15, BNO szerinti besorolása:

F 71–F 72.)].

A fogyatékosságnak a Fot. 23 § (1) bekezdés d) pontja szerinti ismérveit pedig az R. 1. § (4) bekezdésére figyelemmel az

1. számú melléklet 4. pontja rögzíti: „IQ értékétõl függetlenül autistának kell tekinteni azt a személyt, aki a fejlõdés

átható (pervazív) zavarában szenved, és az autonómia-tesztek alapján állapota súlyos vagy középsúlyos (BNO szerinti

besorolása: F 84.0-F 84.9)”. Az F84 kódok alá tartozik az infantilis autizmus, atípusos autizmus, Asperger szindróma,

nem meghatározott PDD (pervasive developmental disorder), amelynek tünetcsoportjai: a reciprok interakciók

zavarai, minõségileg károsodott kommunkáció, sajátos beszûkült érdeklõdésminták, kognitív stílus.
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A jogalkotó tehát a kifogásolt rendelkezéssel az autistákat – figyelemmel eltérõ IQ szintjükre – kiemelte az értelmi

fogyatékosok csoportjából, és önálló fogyatékossági kategóriát alkotott. A hasonló tünetekkel rendelkezõ WS-ben

szenvedõ beteg azonban – habár esetében a konjunktív feltételek is fennállnak – az autonómia teszt alapján és az

R.-ben foglalt meghatározásra tekintettel a Fot. 23. § (1) bekezdés d) pontja alá nem vonható, míg a c) pontban írtaknak

– az autizmus súlyos eseteivel azonosan – akkor felel meg, ha IQ értéke az értelmi fogyatékosokra irányadó

tartományban van. Ez döntõen azonban nem jellemzõ a WS betegre, így e rendelkezés alapján fogyatékossági

támogatásra akkor sem jogosult, ha – mint a jelen ügyben érintett, cselekvõképességet kizáró gondnokság alatt álló

személy – szellemi fejlõdésben visszamaradt, korlátozott értelmi képességei miatt önálló életvitelre nem, illetõleg csak

segítséggel képes.

3.1. Az Alkotmánybíróság számos határozatában vizsgálta a különbözõ szociális ellátásokra vonatkozó rendelkezések

alkotmányosságát.

A 462/B/2002. AB határozatának (a továbbiakban: Abh.) is a Fot. 23. § (1) bekezdés d) pontjának alkotmányossága volt

a tárgya, de a rendelkezés elbírálásakor hatályos szövege a mozgásszervi fogyatékosságnak a jelenlegi e) pontban

rögzített esetét foglalta magában. Ebben az ügyben az indítványozó arra alapította az Alkotmány 70/A. §

(1)–(2) bekezdésének sérelmét, hogy a rendelkezés a mozgáskorlátozottak körének ismérveit úgy határozza meg,

hogy abból kirekeszti a mozgáskorlátozottak egyes – helyváltoztatáshoz segédeszközt nem használó – csoportját, így

azok fogyatékossági támogatásra nem jogosultak. Az Alkotmánybíróság az indítványt nem találta megalapozottnak.

Az 553/B/1994. AB határozatban foglaltakra (ABH 1997, 773, 779-780.) utalással kiemelte, hogy az Alkotmánynak a

szociális intézkedésekre vonatkozó különbözõ szabályai szorosan összetartoznak, így a 17. §-ában foglalt szociális

biztonságra vonatkozó tétel az Alkotmány 70/A. § (1) és (3) bekezdésére, valamint a szociális jogok problémájára

általában irányadó 70/E. §-ra figyelemmel kapott értelmezést. Az Alkotmány 70/E. § (2) bekezdésébõl csak az

következik, hogy az állam – a polgárok megélhetéséhez szükséges ellátáshoz való jogaik realizálása érdekében –

társadalombiztosítási és szociális intézményi rendszert köteles létrehozni, fenntartani és mûködtetni. A 70/E. §-ban

foglaltak általános jelleggel nevesítik az államnak a polgárok szociális biztonsága tekintetében fennálló kötelességeit,

de nem jelentenek alanyi jogot egy bizonyos meghatározott jövedelem megszerzéséhez, vagy életszínvonal

fenntartásához. Ugyanez a megállapítás értelemszerûen vonatkozik a szociális juttatások, kedvezmények körére is.

Rámutatott, hogy a fogyatékossági támogatásról szóló jogszabályok az objektíve meglévõ hátrányok mérséklését

célozzák, a jogalkotó pozitív diszkrimináció alkalmazásával törekszik a súlyosan fogyatékos személyek

esélyegyenlõségét megvalósítani. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a pozitív diszkrimináció korlátjának az

egyenlõ méltóságra vonatkozó megkülönböztetés tilalma, illetve az Alkotmányban pozitívan megfogalmazott

alapjogok tekintendõk. A szociális jogok megvalósításának eszközei és mértéke tekintetében a jogalkotó viszonylag

nagy szabadságot élvez. Ezért megállapította, hogy önmagában nem eredményez alkotmányellenességet az, ha a

jogalkotó – a nemzetgazdaság teherbíró képességére tekintettel – a fogyatékosok különbözõ csoportjai közül a

fogyatékosság súlyossága, az egészségkárosodás mértéke alapján tesz különbséget a támogatásra való jogosultság

alanyi körének meghatározásakor. (ABH 2002, 1384, 1387, 1388, 1389.)

Az Alkotmánybíróság a 783/B/2001. AB határozatában a HCV vírussal megfertõzõdött állampolgárok kártalanítása

kapcsán ugyancsak nem találta a diszkrimináció tilalmát sértõnek azt a rendelkezést, amely a kártalanítás peren kívüli

megegyezésének lehetõségét a vérkészítményektõl megfertõzõdött személyek közül csak azok számára biztosította,

akik stabil vérkészítményektõl betegedtek meg. A határozat szerint a homogén csoporton belül a kedvezményezettek

sajátos helyzetét, a rendszeres kezelést és az ezzel járó kockázatot – a fertõzés nagyobb gyakoriságát – értékelte a

jogalkotó, ezért nem sérül a hátrányos megkülönböztetés tilalma. (ABH 2008, 1837, 1842–43.)

A 123/2010. (VII. 8.) AB határozat alkotmányellenesnek ítélte, hogy a jogalkotó az anyasági segélyre jogosultságot nem

szabályozta azonos feltételek szerint, ezáltal összehasonlítható helyzetben lévõ jogalanyok között ésszerû indok

nélkül tett különbséget. (ABK 2010, július, 838, 842.)

3.2. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint a jogalkotó nagy szabadsággal rendelkezik a szociális tárgyú

szabályok alkotása terén. E szabadságot azonban korlátozhatja a társadalom mindenkori helyzete, s végsõ soron

határait megszabják az Alkotmány rendelkezései. A jogalkotó tehát a gazdaság helyzetére, az ellátórendszerek

teherbírására tekintettel alakíthatja a szociális ellátások körét mindaddig, amíg valamely, az Alkotmányban rögzített

elv (például a diszkrimináció tilalmának elve) nem sérül. Ebbõl eredõen a rászorultaknak csak arra van alapvetõ joguk,

hogy az ellátás iránti igényük elbírálása azonos szempontok alapján, tárgyilagosan, hátrányos megkülönböztetés

nélkül, az elbírálásra vonatkozó eljárási szabályok korrekt alkalmazásával történjen. [Pl. 292/B/1998. AB határozat,

ABH 2000, 874, 876–877.; 514/B/2000. AB határozat, ABH 2005, 907, 909.]
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Ezért jelen ügyben az Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy az azonos személyiségfejlõdési zavarban szenvedõk közti

különbségtétel sérti-e az Alkotmány 70/A. §-át, amelynek során figyelemmel volt a 3.1. pontban idézett

határozatokban foglaltakra.

Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a diszkrimináció tilalma nem jelenti minden megkülönböztetés tilalmát.

A megkülönböztetés tilalmából az következik, hogy a jognak mindenkit egyenlõként (egyenlõ méltóságú

személyként) kell kezelnie [9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46, 48.]. Az alapjognak nem minõsülõ egyéb jogra

vonatkozó, személyek közötti hátrányos megkülönböztetés, vagy más korlátozás alkotmányellenessége akkor

állapítható meg, ha a jogalkotó önkényesen, a tárgyilagos megítélés alapján ésszerû indok nélkül tett különbséget az

azonos helyzetû, azonos szabályozási kör alá vont jogalanyok között [9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46, 48.;

21/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 73, 77-78.].

A támadott rendelkezés a fogyatékosság esetét a diagnosztizálásának konkrét módjával együtt határozza meg, ezáltal

– függetlenül az R.-ben foglalt értelmezõ szabálytól – csak az autista betegekre vonatkozik. Alkalmazására súlyos vagy

középsúlyos értelmi fogyatékosság esetén kerülhet sor, ha annak oka a személyiség egészét érintõ fejlõdés átható

zavara, valamint 49 feletti IQ szint, F84 alá tartozó BNO besorolás. Ilyen mentális betegségben szenvednek az autisták,

de ide tartoznak a WS-ben szenvedõk is, akik így homogén csoportot képeznek, utóbbi betegek állapotát azonban

nem lehet az autonómia tesztekkel kimutatni, mert azok kifejezetten az autizmus diagnosztizálására szolgálnak.

Önmagában az, hogy a jogalkotó a mentális zavarokban szenvedõknek ezt a csoportját szociális juttatásban kívánta

részesíteni, nem sérti az Alkotmány 70/A. §-át, mert az autizmus fennállását és a fogyatékosság mértékét az értelmi

fogyatékosságra jellemzõ IQ szinttel nem, csak a rendelkezésben kifogásolt módszerrel lehet meghatározni. Ezért az

Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

Ugyanakkor azonban az Alkotmánybíróság megítélése szerint a szabályozás hiányos volta alkotmányellenes helyzetet

idézett elõ.

Az Alkotmánybíróság fent vázolt gyakorlata értelmében a szociális ellátások feltételeinek meghatározását az állam

mindaddig szabadon határozhatja meg, amíg valamely alkotmányos alapjog – jelen esetben a diszkrimináció tilalma –

nem sérül. A fogyatékosok esélyegyenlõségét biztosító rendelkezések megvalósításának korlátja, hogy ellátási

igényük hátrányos megkülönböztetés nélkül történjék.

A Fot. támadott rendelkezése a jogosultak körét az értelmi fogyatékosság okával és állapotuk minõsítésével

egyértelmûen meghatározza, azonban annak elõírásával, hogy a fogyatékosság megállapítására más módszer, mint az

autonómia-tesztek alkalmazását nem teszi lehetõvé, különbséget tesz az azonos mentális állapotú, így homogén

csoportba tartozó személyek között aszerint, hogy betegségük milyen vizsgálati módszerrel állapítható meg.

Az Alkotmánybíróság megítélése szerint nincs olyan ésszerû indok, amely megalapozná – az elõbbi tesztekkel nem

kimutatható – WS-ben szenvedõknek a Fot. 23. § (1) bekezdés d) pontján alapuló fogyatékossági támogatásból való

kirekesztését.

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 49. § (1) bekezdése szerint

mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására – az Abtv. 21. § (7) bekezdése alapján hivatalból

is – akkor kerülhet sor, ha a jogalkotó szerv a jogszabályi felhatalmazásból származó jogalkotási feladatát elmulasztotta

és ezzel alkotmányellenességet idézett elõ. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint e rendelkezés

alkalmazása során két feltételnek: a jogalkotó mulasztásának és az ennek következtében elõállt alkotmányellenes

helyzetnek együttesen kell fennállnia. [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH 1990, 83, 86.; 37/1992. (VI. 10.) AB határozat,

ABH 1992, 227, 232.; 6/2001. (III. 14.) AB határozat, ABH 2001, 93, 103.] A mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértés

megállapításának nemcsak akkor van helye, ha az adott tárgykörre vonatkozóan semmilyen szabály nincs [35/1992.

(VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 204, 205.], hanem akkor is, ha az adott szabályozási koncepción belül az Alkotmányból

levezethetõ tartalmú jogszabályi rendelkezés hiányzik [22/1995. (III. 1.) AB határozat, ABH 1995, 108, 113.], illetõleg ha

a jogalkotó nem megfelelõ tartalommal szabályozott, és ezáltal alkotmányellenes helyzet állt elõ. [15/1998. (V. 8.)

AB határozat, ABH 1998, 132, 138-139.]. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a jogalkotó szerv jogalkotási

kötelezettségének konkrét felhatalmazás nélkül is köteles eleget tenni, ha az alkotmányellenes helyzet – a jogi

szabályozás iránti igény – annak nyomán állott elõ, hogy az állam jogszabályi úton avatkozott bizonyos

életviszonyokba és ezáltal az állampolgárok egy csoportját megfosztotta alkotmányos jogai érvényesítésének

lehetõségétõl. [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH 1990, 83, 86.]

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését sértõ, mulasztásban megnyilvánuló

alkotmányellenesség azért áll fenn, mert a jogalkotó nem szabályozta azonos feltételek szerint a személyiségfejlõdés

átható zavarában szenvedõ, súlyos vagy középsúlyos állapotú betegeket megilletõ jogosultságot, így hátrányosan
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megkülönbözteti a fogyatékosok közül azokat, akiknél a betegség diagnosztizálása más módszerrel történik. Ezért az

Alkotmánybíróság felhívta az Országgyûlést, hogy jogalkotói feladatának 2011. szeptember 30-ig tegyen eleget.

Az Alkotmánybíróság e határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét a mulasztásban megnyilvánuló

alkotmányellenesség megállapítására tekintettel rendelte el.

Budapest, 2011. május 30.
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Dr. Bragyova András s. k., Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k., Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 683/B/2009.

A Kormány 1169/2011. (V. 26.) Korm. határozata
az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány
megszüntetésérõl

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, valamint a Kormány által alapított közalapítvá-

nyokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgála-

ti eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 4. pontja alapján a következõk

szerint határoz:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló

2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és

Hajléktalan Emberekért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését, a közfeladat más szervezeti

keretek között történõ hatékonyabb ellátása érdekében.

2. A Kormány

a) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Közalapítvány társalapítójával egyeztetve, a Kormány mint

alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál a Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli

elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ kérdésekben a Kormány mint állami alapító nevében

eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) megbízza a nemzeti erõforrás minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagyonelszámoló,

könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésére;

c) egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány feladatait – ideértve a Közalapítvány megszûnésekor fennálló

kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is – a Fõvárosi Önkormányzat lássa el,

és felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával tegye meg

az ennek érdekében szükséges intézkedéseket;
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d) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány megszûnése napjával

mint mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön a Közalapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb

szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.)

Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

3. A Kormány a Közalapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – a Közalapítvány vagyona

értéke erejéig –, valamint a megszûnõ Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ õrzésére a Fõvárosi

Önkormányzatot kéri fel. A Kormány egyetért azzal, hogy a Közalapítvány hitelezõk kielégítése után fennmaradt

vagyonát – ideértve a vagyoni értékû jogokat is – az állami alapító nevében, a Közalapítvány társalapítójával

egyeztetett módon a nemzeti erõforrás miniszter a Fõvárosi Önkormányzat támogatására fordítja.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a Közalapítvány bírósági törlését követõen azonnal

4. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl és a 3. pontban foglalt

intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a Közalapítvány bírósági törlését követõen azonnal

5. 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 1–2., továbbá 6–8. pontjában a „Határidõ: 2011. április 30.” szövegrész

helyébe a „Határidõ: 2011. június 15.” szöveg; 3. pontjában a „Határidõ: 2011. április 30.” szövegrész helyébe

a „Határidõ: 2011. július 30.” szöveg; valamint 4. pontjában a „Határidõ: 2011. április 30.; a 4.22. pont tekintetében

2011. december 31.” szövegrész helyébe a „Határidõ: 2011. június 15.; a 4.22. pont tekintetében 2011. december 31.”

szöveg lép.

6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti

a) az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány létrehozásáról és

a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1103/2003. (X. 18.) Korm.

határozat, továbbá

b) az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány alapító okiratának

módosításáról szóló 1092/2008. (XII. 31.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1180/2011. (V. 31.) Korm. határozata
a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány megszüntetésérõl

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és

egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, valamint a Kormány által alapított közalapítványok-

kal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljá-

rás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 4.15. pontja alapján a következõ

határozatot hozza:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló

2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány

(a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését a közfeladat más szervezeti keretek között történõ hatékonyabb

ellátása érdekében.

2. A Kormány

a) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az állami alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál a

Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán
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felmerülõ kérdésekben az állami alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket

megtegye;

b) megbízza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával intézkedjen

vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésérõl;

c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy biztosítsa, hogy a Közalapítvány megszûnése napjával mint

mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön a Közalapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb

szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.)

Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója;

d) egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány feladatait – ideértve a Közalapítvány megszûnésekor fennálló

kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is –, a Pikler Emmi hagyaték gondozásának

kivételével a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet lássa el, és felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a

közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával tegye meg az ennek érdekében szükséges intézkedéseket;

e) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon a Pikler Emmi hagyaték gondozásáról a Közalapítvány

megszüntetését követõen.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal
3. A megszûnést követõen a Közalapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – a Közalapítvány

vagyona értéke erejéig –, valamint a jogutód nélkül megszûnõ Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ

õrzésére a Kormány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet jelöli ki. A Közalapítvány hitelezõk kielégítése után

fennmaradt vagyonát – ideértve a vagyoni értékû jogokat is – a Kormány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

támogatására fordítja, amely vagyont a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet egyéb bevételként számolja el, és

köteles azt a 2. pont szerinti feladatokra fordítani.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a Közalapítvány bírósági törlését követõen azonnal
4. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl és a 3. pontban foglalt

intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a Közalapítvány bírósági törlését követõen azonnal

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti

a) a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány létrehozásáról szóló 1134/1997. (XII. 22.) Korm. határozat; továbbá

b) a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1096/2007. (XII. 5.) Korm.

határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

K Ö Z L E M É N Y E K

K ö z l e m é n y

az Anyaoltalmazó Alapítvány Családok Átmeneti Otthonai intézményi térítési díjairól

– Az Anyaoltalmazó Alapítvány Családok Átmeneti Otthona – Régiház (1201 Budapest, Török Flóris u. 228.) 2011. május 1.

napjától megállapított intézményi térítési díja 907 Ft/fõ/nap, illetve 27 210 Ft/fõ/hó;

– az Anyaoltalmazó Alapítvány Családok Átmeneti Otthona – Újház (1201 Budapest, Török Flóris u. 257.) 2011. május 1. napjától

megállapított intézményi térítési díja 907 Ft/fõ/nap, illetve 27 210 Ft/fõ/hó.
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K ö z l e m é n y

a KÉZMÛ Fõvárosi Kézmûipari Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság mérlegérõl
és eredménykimutatásáról

A KÉZMÛ Fõvárosi Kézmûipari Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság mérlege
2010. december 31.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 414 246 1 359 272

I. Immateriális javak 21 258 30 631

II. Tárgyi eszközök 1 392 988 1 328 641

III. Befektetett pénzügyi eszközök – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 2 491 030 2 275 843

I. Készletek 1 162 803 1 301 800

II. Követelések 947 730 785 900

III. Értékpapírok – –

IV. Pénzeszközök 380 497 188 143

C) AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK 578 372 823 894

Eszközök összesen 4 483 648 4 459 009

D) SAJÁT TÕKE 2 907 508 2 950 650

I. Jegyzett tõke 1 043 500 1 043 500

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tõke (-) – –

III. Tõketartalék 109 172 109 172

IV. Eredménytartalék 1 722 882 1 754 836

V. Lekötött tartalék – –

VI. Értékelési tartalék – –

VII. Mérleg szerinti eredmény 31 954 43 142

E) CÉLTARTALÉKOK 246 001 294 351

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 072 421 1 064 889

I. Hátrasorolt kötelezettségek – –

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek – –

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 072 421 1 064 889

G) PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK 257 718 149 119

FORRÁSOK összesen 4 483 648 4 459 009

A KÉZMÛ Fõvárosi Kézmûipari Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság közhasznú eredménykimutatása
2010.

E Ft-ban

Megnevezés Tárgyév

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 10 950 306

B) Vállalkozási tevékenység bevétele 369 824

C) Összes bevétel 11 320 130

D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 10 945 509

E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai 301 070

F) Összes ráfordítás 11 246 579
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Megnevezés Tárgyév

G) Adózás elõtti vállalkozási eredmény 73 551

H) Adófizetési kötelezettség 30 409

I) Tárgyévi vállalkozási eredmény 38 345

J) Tárgyévi közhasznú eredmény 4 797

K ö z l e m é n y

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza –
Családok Átmeneti Otthona intézményi térítési díjáról

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.) által fenntartott Magyar Máltai

Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza – Családok Átmeneti Otthona (2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 42.) országos ellátási

területû, 30 fõs férõhelyszámú intézmény 2011. évi intézményi térítési díjai az alábbiak:

Napi térítési díj: 100 Ft/fõ.

Havi térítési díj: 3 000 Ft/fõ.

K ö z l e m é n y

a Menedék Alapítvány által fenntartott családok átmeneti otthonainak intézményi térítési díjairól

A Menedék Alapítvány, mint fenntartó közzéteszi, hogy a 2011. évben

– a Menedék Mamásotthon (Budapest) intézményi térítési díja 58 329 Ft/fõ/hó, ami napi szinten 1 944 Ft/fõ;

– a Menedékváros Családok Átmeneti Otthona (Kiskunmajsa) intézményi térítési díja 60 148 Ft/fõ/hó, ami napi szinten 2 005 Ft/fõ.

K ö z l e m é n y

a Regens Wagner Otthon intézményi térítési díjáról

A Regens Wagner Közhasznú Alapítvány (8647 Balatonmáriafürdõ, Rákóczi F. u. 2.) által fenntartott Regens Wagner Otthon

(Fogyatékkal Élõk Bentlakásos és Nappali Intézménye) bentlakásos ellátást nyújtó részlegének intézményi térítési díja 2011. július 1.

napjától az alábbiak szerint alakul:

– 1 ágyas szoba 93 000 Ft/fõ/hó 3 100 Ft/fõ/nap

– 2 ágyas szoba 81 000 Ft/fõ/hó 2 700 Ft/fõ/nap.

K ö z l e m é n y

az S.O.S. Krízis Alapítvány által fenntartott családok átmeneti otthonainak intézményi térítési díjáról

Az S.O.S. Krízis Alapítvány (1047 Budapest, Perényi Zsigmond u. 39.) által fenntartott családok átmeneti otthona intézményekben

a 2011. évi intézményi térítési díjak az alábbiak szerint kerültek megállapításra:

– 1047 Budapest, Perényi Zsigmond u. 39. szám alatti telephelyen: 16 800 Ft/fõ/hó 560 Ft/fõ/nap

– 1023 Budapest, Bíró Mihály u. 23. szám alatti telephelyen: 21 000 Ft/fõ/hó 700 Ft/fõ/nap

– külsõ, „kivezetõ lakások”: 32 700 Ft/fõ/hó 1 090 Ft/fõ/nap.
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P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

P á l y á z a t i f e l h í v á s o k

álláshelyek betöltésére

Bicske Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (2060 Bicske, Kossuth tér 14.) pályázatot hirdet az Egyesített

Családsegítõ és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ (2060 Bicske, Ady Endre u. 2.)

igazgatói (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

,Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézmény vezetése, valamint a vezetõ családgondozói feladatok ellátása. Az

intézményvezetõ felelõs az intézmény mûködéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény tevékenységi körébe tartozó

feladatok – személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás (idõsek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,

családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás); személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás (kisgyermekek napközbeni

ellátása), valamint védõnõi alapellátás – végrehajtásáért. Koordinálja, felügyeli és ellenõrzi az intézményben folyó szakmai, személyi

és ellenõrzési feladatok összességét. Elkészíti az intézmény szabályzatait, terveit, ellátja az intézményi dolgozók feletti munkáltatói

jogokat.

Pályázati feltételek:

– fõiskolai szintû végzettség, jogász végzettség, vagy közgazdasági felsõoktatásban és szociális felsõoktatásban szerzett

képesítés;

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

egészségügyi ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga vagy annak a megbízást követõ két éven belüli megszerzése,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalása,

– felhasználói szintû ismeret az irodai alkalmazások (MS Office) terén.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: egyetemi szintû végzettség, illetve szociálpolitikus közgazdász vagy szociális menedzser

szakképesítés.

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,

– a szakmai gyakorlat meglétét igazoló okirato(ka)t,

– 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,

= pályázatának nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e,

= nem áll cselekvõképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

A magasabb vezetõi megbízás kezdõ napja: a pályázat elbírálását követõen, legkorábban 2011. szeptember 1.

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., illetve a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról

szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 18.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. június 18.
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A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázat postai úton, történõ benyújtása esetén a pályázatot zárt borítékban, Bicske

Város Önkormányzatának címére (2060 Bicske, Kossuth tér 14.) kell megküldeni. Kérjük a borítékon feltüntetni az SZ-435/2011.

azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „intézményvezetõ”. A pályázat a fenti címen személyesen is benyújtható

Sebõkné Ungvölgyi Szilvia aljegyzõ asszonynál.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról Bicske Város Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt a

képviselõ-testület Humánerõforrások Bizottságának javaslata alapján. A Humánerõforrások Bizottság az egyesített intézmények

véleményének elõzetes kikérésével, a pályázók személyes meghallgatását követõen tesz javaslatot a képviselõ-testület felé.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.bicske.hu honlapon szerezhetõ.

***

Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Egyesített Szolgáltató Központja (1173 Budapest, Pesti út 170/B)

pályázatot hirdet az Értelmi Sérültek Nappali és Átmeneti Otthona (1173 Budapest, Újlak u. 106.)

vezetõi

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: illetékességi területén felméri az értelmi sérültek

számát, helyzetét, szükségleteit, és az arra rászorulóknak megszervezi a nappali ellátást; a gondozottak szakorvosával

egyetértésben meghatározza a gondozottakkal kapcsolatos bánásmódot a fejlesztéshez; az ellátást igénylõknél elõzetesen

környezettanulmányt készít; megszervezi és ellenõrzi a napközi otthon és az átmeneti otthon szakmai munkáját; a gondozónõk

munkabeosztását havonta elkészíti; a krízishelyzetbe került személyek ellátásának biztosításáról haladéktalanul gondoskodik.

Pályázati feltételek:

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

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a fogyatékos személyek ellátásában szerzett

szakmai gyakorlat,

– a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CLII. törvény alapján,

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

bevándorolt vagy letelepedett személy,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális munkás, szociálpedagógus, gyógypedagógus vagy konduktor szakképesítés,

– fogyatékosok szociális ellátására irányuló szakvizsga,

– legalább 3 éves, a szociális ellátás területén szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:

– fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatait,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

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

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, legkorábban 2011. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az Egyesített Szolgáltató

Központnál 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. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 15.
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A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. június 13.

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

Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Egyesített Szolgáltató Központjának vezetõjéhez (1173 Budapest, Pesti

út 170/B).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázatokat az erre a célra összehívott bizottság véleményezi, a bizottság a

pályázót személyesen hallgatja meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt a Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Egyesített

Szolgáltató Központjának vezetõje nyújt a 256-7418-as telefonszámon.

***

Gávavencsellõ Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete (4472 Gávavencsellõ, Petõfi u. 1.) pályázatot hirdet

a Szociális Szolgáltató Központ (4472 Gávavencsellõ, Toldi u. 43.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

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

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Szociális Szolgáltató Központ vezetése. A Szociális

Szolgáltató Központ keretében mûködõ Idõsek Otthona (ápolást, gondozást nyújtó intézmény) szakosított ellátás, valamint idõsek

nappali ellátása, étkeztetés és házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatos intézményvezetõi

feladatok ellátása; a szakmai munka irányítása, koordinálása, ellenõrzése; munkáltatói jogok gyakorlása; az intézmény

mûködésének zavartalan biztosítása.

Pályázati feltételek:

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

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

az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga vagy annak a megbízást követõ két éven belüli megszerzése,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: legalább 3 év vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

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

= pályázatát a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. augusztus 1. napjától 2016. július 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. július 23.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. június 22.
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A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Gávavencsellõ Nagyközség Önkormányzatának

képviselõ-testülete címére kell benyújtani (4472 Gávavencsellõ, Petõfi u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban

szereplõ azonosító számot: 2791/2011., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázat elõkészítõje által összehívott eseti bizottság hallgatja meg.

A képviselõ-testület a meghallgatást követõ ülésén dönt a pályázat elbírálásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szenderákné dr. Tallai Mária jegyzõ nyújt a 42/572-500-as telefonszámon.

***

Gödöllõ Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (2100 Gödöllõ, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet az 1. számú

Városi Bölcsõde (2100 Gödöllõ, Palotakert 17.)

bölcsõdevezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az 1. számú Városi Bölcsõde munkájának koordinálása, szakmai tevékenységének

tervezése, szervezése; 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) alpontjában meghatározott képesítés,

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

egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent: helyismeret.

Elvárt kompetenciák: kiváló kapcsolatteremtõ, kommunikációs és irányító képesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okirat hitelesített másolatát,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 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,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. október 1. napjától 2016. szeptember 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.

Bérezés: a Kjt. rendelkezései szerint, magasabb vezetõi pótlék a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 25.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. június 4.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, két példányban Dr. Gémesi György polgármesterhez kell

benyújtani (2100 Gödöllõ, Szabadság tér 7.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az 1. számú Városi Bölcsõde vezetõi állására.

Kódszám: 108/216-6/2011.”

A pályázat elbírálásának módja: a pályázatot bizottsági meghallgatást és javaslatkialakítást követõen Gödöllõ Város

képviselõ-testülete bírálja el.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 22.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ Dr. Tamás Márta irodavezetõtõl a 28/529-188-as telefonszámon.

***

Jászapáti Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (5130 Jászapáti, Velemi E. u. 2.) pályázatot hirdet az Egyesített

Szociális Intézmény (5130 Jászapáti, István király út 17.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: nappali ellátás (idõsek klubja), étkeztetés, házi segítségnyújtás, védõnõi szolgálat, bölcsõde.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: vezeti az Egyesített Szociális Intézményt (székhelye: 5130 Jászapáti, István király út

17.), mint többfunkciós nappali ellátást (idõsek klubja) és étkeztetést, házi segítségnyújtást biztosító, valamint a védõnõi szolgálat

feladatait ellátó intézményt, továbbá – a fenntartónak az intézmény integrációjával kapcsolatban történõ döntése alapján

– ellátja a Városi Bölcsõde (székhelye: 5130 Jászapáti, Kossuth út 18.) vezetõi feladatait is.

Pályázati feltételek:

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

vagy a 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/2/B. alpontjában 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,

– cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,

– a szakmai gyakorlat meglétét igazoló okirato(ka)t,

– 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,

= pályázatának nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

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

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., illetve a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról

szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 22.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. június 15.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, „Pályázat az Egyesített Szociális Intézmény vezetõi

álláshelyére” jeligével, valamint a 3548-5/2011. azonosító számmal ellátva Jászapáti Város polgármestere, Pócs János részére kell

benyújtani (5130 Jászapáti, Velemi E. u. 2., tel.: 57/441-076).

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 15.

A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetõ Magyarné Rusvai Katalin megbízott hatósági osztályvezetõtõl az

57/540-100/111. telefonszámon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában (5130 Jászapáti, Velemi E. u. 2.).
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Jászapáti Város Önkormányzatának képviselõ-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül

eredménytelennek nyilvánítsa.

***

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

(2870 Kisbér, Deák Ferenc u. 69.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

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

– 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:

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

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

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– a szociális alap- és szakellátás területén szerzett legalább 5 éves vezetõi gyakorlat,

– lakóhely a Kisbéri Kistérség valamely társult településén.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

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

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony újonnan történõ létesítése esetén 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,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. augusztus 1. napjától 2016. július 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. július 4.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. június 3.

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

(2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 14-53/2011.,

valamint a munkakör megnevezését: „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 Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa felé.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 15.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rédai Erika hivatalvezetõ nyújt a 34/552-420-as telefonszámon.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

***

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) pályázatot hirdet a kiszombori Egyesített

Egészségügyi és Szociális Intézmény (6775 Kiszombor, Szegedi u. 2.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény az alábbi ellátásokat nyújtja:

– bölcsõdei ellátás,

– gyermekjóléti szolgálat,

– házi segítségnyújtás,

– étkeztetés,

– családsegítés,

– idõskorúak nappali ellátása,

– idõskorúak átmeneti ellátása,

– védõnõi ellátás,

– fogorvosi ellátás,

– mikrotérségi feladatok koordinálása.

Kiszombor, Ferencszállás, Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális

Alapszolgáltatást és Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása Kiszombor, Ferencszállás,

Klárafalva községek tekintetében látja el a szociális alapszolgáltatással és a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos feladatokat.

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

Pályázati feltételek:

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

a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I./1, illetve I./2/B. alpontja 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,

– szociális szakvizsga,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent: vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatait,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 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 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,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
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A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

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

A magasabb vezetõi megbízás megszûnésének idõpontja: 2016. szeptember 30.

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. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. június 27.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton vagy személyesen, 1 példányban, zárt borítékban „kiszombori

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetõi pályázat” megjelöléssel kell benyújtani Kiszombor Nagyközség

Önkormányzata polgármesterének címezve (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 30.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának polgármesterétõl a 62/525-090-es

telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ pályázó hiányában a pályázati kiírást eredménytelennek

nyilvánítsa.

***

Mór Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (8060 Mór, Szt. István tér 6.) pályázatot hirdet a Szociális

Alapszolgáltatási Központ (8060 Mór, Bajcsy u. 7.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõi)

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: szociális és gyermekjólét alapfeladatok (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali

ellátás, gyermekjóléti szolgáltatás).

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a Mór Mikrokörzeti Intézményi Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító

Okiratában foglalt tevékenységek és feladatok ellátása, szakmai programjának végrehajtása. Az intézmény Szervezeti és Mûködési

Szabályzatában foglaltaknak megfelelõ vezetése, az intézmény gazdálkodásának, a feladatellátást szolgáló vagyonnak a törvények

szerinti mûködtetése.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontja alapján szociális munkás, szociálpedagógus, okleveles

szociális munkás, vagy okleveles szociálpolitikus 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,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó szakmai tevékenységét is bemutató önéletrajzát,

– a képesítést igazoló okiratok másolatait,

– a szakmai gyakorlat igazolását,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 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,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
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A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

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

foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatások: a Kjt. rendelkezései szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 15.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. június 20.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 1 példányban, írásban és azzal egyidejûleg – az erkölcsi bizonyítványt,

illetve a képesítést igazoló okiratokat kivéve – elektronikus úton kell benyújtani Mór Város Önkormányzatának címezve Fenyves

Péter polgármester részére (8060 Mór, Szt. István tér 6., tel.: 22/560-802).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok elbírálásáról Mór Város Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt a pályázat

benyújtási határidejének lejártát követõ 60 napon belül.

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

***

A Szarvas-Újtemplomi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma (5540 Szarvas, Szabadság út 70.) pályázatot hirdet a

Szarvas-Újtemplomi Evangélikus Szeretetintézmények (5540 Szarvas, Szabadság út 70.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézményvezetõ feladatkörét az egyház intézményeirõl szóló 2005. évi VIII.

számú egyházi törvény 19. §-a határozza meg.

Pályázati feltételek:

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

SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontjában meghatározott képesítés,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat,

– magyar állampolgárság,

– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:

– hosszabb idejû vezetõi gyakorlat,

– evangélikus egyháztagság,

– idegennyelv-tudás,

– „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély,

– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázathoz csatolni kell:

– önéletrajzot és részletes szakmai életrajzot,

– a képesítést igazoló okiratot,

– szociális szakvizsga-bizonyítványt, vagy a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kinevezést követõ 2 éven belül vállalja a szociális

szakvizsga megszerzését,

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

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– keresztlevelet,

– lelkészi ajánlást a pályázó gyülekezeti lelkészétõl.

A megbízás idõtartama: az egyház intézményeirõl szóló 2005. évi VIII. számú egyházi törvény szerint.

Az álláshely betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen, várhatóan 2011. december 1. napjától.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 15.
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A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, 3 példányban (2 példányt papír alapon, 1 példányt

elektronikus adathordozón) a Szarvas-Újtemplomi Evangélikus Egyházközség címére (5540 Szarvas, Szabadság út 70.) kell

benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Szarvas-Újtemplomi Evangélikus Szeretetintézmények”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az egyház intézményeirõl szóló 2005. évi VIII. számú egyházi törvény szerint.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ Laczi Roland lelkésztõl a 06-20/824-4696-os telefonszámon.

***

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.) pályázatot

hirdet az újonnan létesítendõ Vackor Integrált Bölcsõde

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

A munkavégzés helye: 2310 Szigetszentmiklós, Temesvári u. 16–22.

Pályázati feltételek:

– felsõfokú képesítés: csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA), bölcsõdei szakgondozó (OKJ), csecsemõ- és kisgyermekgondozó

(OKJ), csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó (OKJ), vagy csecsemõ- és gyermekgondozói (OKJ), kisgyermekgondozói- nevelõi

(OKJ) végzettségek valamelyikével rendelkezõ intézetvezetõ, szakoktató, védõnõ, felsõfokú szociális alapvégzettség, pedagógus,

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

területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– bölcsõdei szakterületen szerzett 5 év feletti szakmai, vezetõi tapasztalat,

– integrált nevelést végzõ bölcsõdei intézményben szerzett szakmai gyakorlat,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok:

– a KMOP 4.5.2.-09-0015 azonosító számú „Szigetszentmiklósi új ’Vackor’ Bölcsõde építése” címû, EU-támogatással

megvalósult, újonnan létesített intézmény alaptevékenységeinek a saját nevelési programjában és egyéb szabályzatában

meghatározottak szerinti végrehajtása;

– a megvalósult intézmény 5 éves fenntartási idõszakában a pályázathoz kapcsolódó, szükséges jelentések elkészítése,

indikátorok biztosítása, monitoring;

– az intézmény mûködési engedélyének beszerzése;

– az intézmény gazdálkodásának, a feladatellátást szolgáló vagyonnak a jogszabályok és a fenntartói döntések szerinti

mûködtetése, a gondozói munka irányítása, takarékos gazdálkodás révén az újonnan létesített intézmény mûködéséhez szükséges

személyi és tárgyi feltételek megteremtése a költségvetés függvényében, valamint a munkáltatói jogok gyakorlása.

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatait,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony újonnan történõ létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

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

= pályázatát a döntést elõkészítõ bizottság tagjai 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,

= pályázatát a képviselõ-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja,
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= a megbízás elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. június 18.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 18.

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 magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen azonnal, legkésõbb 2011. augusztus 15. napjától.

Illetmény és juttatások: az illetmény és a vezetõi pótlék megállapítása a Kjt. és annak a szociális, valamint a gyermekjóléti és

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

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, személyesen vagy postai úton Szigetszentmiklós Város

polgármesterének címezve kell benyújtani (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.). A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a Vackor

Bölcsõde intézményvezetõi állására”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot a képviselõ-testület Népjóléti Bizottsága véleményezi.

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

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Keszericze Bernadett aljegyzõ nyújt a 24/505-509-es telefonszámon.

***

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (2800 Tatabánya, Fõ tér 6.) pályázatot hirdet a Tatabányai Többcélú Kistérségi

Tárulás Egyesített Szociális Intézmények (2800 Tatabánya, Cseri u. 34.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységének tervezése, szervezése,

irányítása és ellenõrzése; szakmai gazdasági vezetése; a dolgozók feletti munkáltatói jogkör gyakorlása. A társulás 10 településén

folyó szociális alap- és szakellátást, valamint egészségügyi szakellátást biztosító szakfeladatok, intézményrészek összehangolt

mûködésének biztosítása; feladatok ellátása a hatályos jogszabályok, valamint a fenntartó döntéseinek megfelelõen.

Pályázati feltételek:

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

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése szerint 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,

– szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követõ két éven belül annak megszerzését,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalása,

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

egyidejûleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhetõ, illetve nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajza és az elõírt szakmai gyakorlat bemutatása,

– a képesítést igazoló okiratok, szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat egyszerû másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az annak igénylését

igazoló irat,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

meghatározott kizáró ok, cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság, illetve egyéb összeférhetetlenség vele

szemben nem áll fenn,

= a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében elõírt szakmai gyakorlattal rendelkezik,

= amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, annak letételét a kinevezéstõl számított két éven belül vállalja,

= a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

= hozzájárul-e a pályázat nyilvános tárgyalásához vagy zárt ülés tartását kéri.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. január 1. napjától 2016. december 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. és a végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm.

rendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 1.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. június 30.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának címére,

Schmidt Csaba elnök részére kell benyújtani (2800 Tatabánya, Fõ tér 6.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt.-nek és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletnek megfelelõen. A pályázatokat a

pályázat elõkészítõje által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelõ pályázókat személyesen

hallgatja meg. Az intézményvezetõi kinevezésrõl a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: legkésõbb 2011. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bene Magdolna munkaszervezet-vezetõ, címzetes fõjegyzõ nyújt a

34/515-732-es telefonszámon.
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