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J O G S Z A B Á L Y O K

2011. évi LXXXI. törvény
az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról*
(részleges közlés)

Egyéb, az egészségüggyel összefüggõ törvények módosítása

86. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 49. § (2) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A közgyógyellátási igazolvánnyal (a továbbiakban: igazolvány) rendelkezõ személy – külön jogszabályban

meghatározottak szerint – térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott

a) járóbeteg-ellátás keretében rendelhetõ egyes, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,

valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló jogszabályban meghatározott gyógyszerekre – ideértve

a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszereket is – gyógyszerkerete erejéig,

b) egyes, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint

a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre,

ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is, valamint azok javítására és kölcsönzésére, továbbá

c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehetõ gyógyászati ellátásokra [az a)–c) pont szerintiek a továbbiakban

együtt: gyógyító ellátás].”

(2) Az Szt. a következõ 140/F. §-sal egészül ki:

„140/F. § Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXI. törvénnyel megállapított 49. §

(2) bekezdésében foglaltakat 2011. október 1-jétõl kell alkalmazni. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények

módosításáról szóló 2011. évi LXXXI. törvény hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 49. § (2) bekezdésében foglalt

rendelkezéseket 2011. szeptember 30-áig kell alkalmazni.”

Záró rendelkezések

89. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke

2011. évi C. törvény
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról**
(részleges közlés)

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

2. Hatályba léptetõ rendelkezések

35. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény 1–30. §-a, 32–34. §-ai és 36–38. §-ai, valamint a melléklete 2012. január 1-jén lép hatályba.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. június 27-i ülésnapján fogadta el.

** A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el.
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4. Módosuló jogszabályok

37. § (1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés mb) pontja a következõk

szerint módosul:

[E törvény alkalmazásában]

„mb) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

szóló 2011. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerinti, magyarországi székhelyû egyház, illetve az Ehtv. 11. §-a szerinti

magyarországi székhelyû egyházi jogi személy; nem minõsül egyházi fenntartónak az a jogi személy, amely más típusú

szervezetként jogalanyisággal rendelkezik, így különösen a civil szervezet, annak alapszabályban jogi személlyé

nyilvánított szervezeti egysége, az alapítvány, annak alapító okiratban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége,

a gazdasági társaság;”

(2) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § sb) pontja a következõk szerint

módosul:

[E törvény alkalmazásában]

„s) fenntartó:) sb) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek

jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerinti, magyarországi székhelyû egyház, illetve az Ehtv.

11. §-a szerinti magyarországi székhelyû egyházi jogi személy; nem minõsül egyházi fenntartónak az a jogi személy, amely

más típusú szervezetként jogalanyisággal rendelkezik, így különösen a civil szervezet, annak alapszabályban jogi személlyé

nyilvánított szervezeti egysége, az alapítvány, annak alapító okiratban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége,

a gazdasági társaság;”

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2011. évi CV. törvény
egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények
jogharmonizációs célú módosításáról*
(részleges közlés)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

27. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-a a következõ

(4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott idõskorúak járadéka tekintetében a törvény hatálya kiterjed a magas

szintû képzettséget igénylõ munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártya) rendelkezõ

harmadik országbeli állampolgárra, feltéve, hogy rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének

nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.”

28. § Az Szt. 141. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:

[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:]

„c) a Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget

igénylõ munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirõl, 14. cikk (1) bekezdés e) pont.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 4-i ülésnapján fogadta el.
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A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló

1998. évi XXVI. törvény módosítása

47. § A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban:

Fot.) 23. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra jogosult]

„c) a magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával)

rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár, amennyiben az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel

és rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.”

48. § A Fot. 31. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:

[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:]

„c) a Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget

igénylõ munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirõl, 14. cikk (1) bekezdés e) pont.”

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

49. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 2. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:

[E törvény hatálya kiterjed – amennyiben nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – a Magyar Köztársaság területén

élõ]

„e) – az anyasági támogatás (IV. fejezet) kivételével – a magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás és

tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkezõ és a polgárok személyi adatainak és

lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ

harmadik országbeli állampolgárra.”

50. § A Cst. 53. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:

[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:]

„c) a Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget

igénylõ munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirõl, 14. cikk (1) bekezdés e) pont.”

Záró rendelkezések

126. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

128. § (4) Az Szt.

a) 18. § i) pontjában a „(3) bekezdése” szövegrész helyébe a „(3) és (4) bekezdése” szöveg,

b) 32/B. § (3) bekezdésében a „(3) bekezdésének b) pontjában” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés b) pontjában,

valamint (4) bekezdésében” szöveg,

c) 32/B. § (4) bekezdés c) pontjában a „(3) bekezdése” szövegrész helyébe a „(3) vagy (4) bekezdése” szöveg,

d) 132. § (1) bekezdés k) pontjában a „(3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(3) és (4) bekezdésében” szöveg

lép.

(8) A Cst. 51. § c) pontjában a „c) és d) pontjában” szövegrész helyébe a „c)–e) pontjában” szöveg lép.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke



2011. évi CVI. törvény
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról*
(részleges közlés)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

19. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 20/C. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„20/C. § (1) A szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának

ellenõrzése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

a) a 20. § (2) bekezdés a)–c) pontjában és a 20. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat, az ellátott

telefonszáma és értesítési címe kivételével,

b) a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás vagy szakosított ellátás típusát, igénybevételének és

megszûnésének idõpontját,

c) az intézmény, szolgáltató külön jogszabály szerinti ágazati azonosító jelét,

d) a finanszírozás, támogatás költségvetési törvény szerinti jogcímét és feladatmutatóját.

(2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat családsegítés esetében, amennyiben a külön

jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az elsõ interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható, továbbá

falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbû ellátása és utcai

szociális munka esetén.

(3) Nappali melegedõ, éjjeli menedékhely esetén az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok közül csak a 20. §

(2) bekezdés a) pontja és a 20. § (4) bekezdés a) pontja szerinti adatokat kell nyilvántartásba venni.

(4) Nappali melegedõ, éjjeli menedékhely és családsegítés esetén, amennyiben az ellátásban részesülõ személy

Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, ennek tényét kell a nyilvántartásban rögzíteni.”

20. § Az Szt. 33. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeként

elõírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására

vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása

körében a kérelmezõ vagy jogosult által életvitelszerûen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül

határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerû használhatóságának, valamint

higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elõ. A rendeletben megállapított feltételek

teljesítésére a kérelmezõt, illetve a jogosultat megfelelõ, de legalább ötnapos határidõ tûzésével a jegyzõnek – az

elvégzendõ tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania.”

21. § Az Szt. 36. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 34. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak

a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult személynek

a) aki az állami foglalkoztatási szervvel való együttmûködés keretében számára felajánlott, az Flt. 54. §

(10a)–(10c) bekezdésében foglaltak szerinti munkalehetõséget nem fogadja el, vagy a közfoglalkoztatásra irányuló

jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá, akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató

rendkívüli felmondással szüntette meg;

b) akit az állami foglalkoztatási szerv – neki felróható okból – törölt az álláskeresõk nyilvántartásából;

c) aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt

határidõig nem kérelmezi az álláskeresõként történõ nyilvántartásba vételét;

d) aki a 33. § (7) bekezdés szerinti feltételeknek – a felszólítás ellenére – nem tesz eleget; vagy

e) aki a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultságának a 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti éves

felülvizsgálata során, a felülvizsgálat idõpontját megelõzõ egy évben a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való

jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap idõtartamban

ea) közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy

eb) keresõ tevékenységet – ideértve az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony

keretében végzett, valamint a háztartási munkát is – nem folytatott, vagy

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el.
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ec) munkaerõpiaci programban nem vett részt, vagy

ed) az Flt. szerinti és legalább hat hónap idõtartamra meghirdetett képzésben nem vett részt vagy ilyen képzésben

való részvétele nincs folyamatban.”

22. § (1) Az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdõ napján)

„b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy”

(2) Az Szt. 37. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha az (1) bekezdés a), c), illetve d) pontja szerinti valamely feltétel megszûnik, a feltétel megszûnését követõ

hónap elsõ napjától a 35. § (1) bekezdése szerinti ellátást kell megállapítani és a 35. § (3) bekezdése szerinti

kötelezettséget kell elõírni. A feltétel megszûnésének hónapjára – amennyiben az aktív korúak ellátására való

jogosultság továbbra is fennáll – rendszeres szociális segély jár.

(4) A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi

összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelezõ legkisebb

összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének

(e § alkalmazásában: nettó közfoglalkoztatási bér) 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult

családja tagjának foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális

segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítõ

támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez

tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.”

23. § Az Szt. 37/B. § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a lakókörnyezete rendben tartására vonatkozó,

a 33. § (7) bekezdése szerinti feltételeknek – a felszólítás ellenére – nem tesz eleget, a rendszeres szociális segély

összegének folyósítását egy hónapra fel kell függeszteni.”

24. § Az Szt. 58/A. §-a a következõ (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A 131/A. §-ban nem említett szociális szolgáltatások esetében

a) az új szociális szolgáltató, intézmény,

b) házi segítségnyújtásnál az új ellátotti létszám,

c) nappali és – a külsõ férõhelyek kivételével – szakosított ellátásnál az új férõhelyek

után az állami, egyházi és nem állami fenntartó normatív állami hozzájárulásra való jogosultságának további feltétele

a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ, külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe

történõ befogadás.

(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában új szolgáltatónak, intézménynek, ellátotti létszámnak, illetve férõhelyszámnak az

minõsül, amelyre a fenntartó 2011. december 31-én nem rendelkezett jogerõs mûködési engedéllyel és a szociális

szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe nem nyert még befogadást.”

25. § Az Szt. 94/C. § (3) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza]

„g) az igénybevevõ természetes személyazonosító adatait.”

26. § Az Szt. 117/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„117/B. § (1) Az ellátást igénylõ, az ellátott vagy a térítési díjat megfizetõ más személy írásban vállalhatja a mindenkori

intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a 116. § (1) és (3) bekezdésében,

valamint a 117. §-ban és a 117/A. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni

a 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylõ érintett

ne kerüljön elõnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást õ vagy a térítési díjat megfizetõ más személy nem tenné meg.

(2) Az ellátást igénylõ, az ellátott vagy a térítési díjat megfizetõ más személy írásban vállalhatja a mindenkori

intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben

az esetben a 116. § (1) és (3) bekezdésében, a 117. §-ban, valamint a 117/A. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat nem

kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylõ érintett ne kerüljön elõnyösebb

helyzetbe, mint ha a vállalást õ vagy a térítési díjat megfizetõ más személy nem tenné meg.”
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27. § Az Szt. 131/A. § elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A támogató szolgáltatások, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások és 2012. január 1-jétõl az

utcai szociális munka mûködtetését az állam – a külön jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott –

fenntartókkal kötött finanszírozási szerzõdések útján támogatja.”

28. § (1) Az Szt. 132. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)

„j) az országos jelentési rendszer számára bejelentendõ adatok körét, valamint az országos jelentési rendszerbe

és a 20/C. § szerinti nyilvántartásba történõ adatközlés módjára és idejére vonatkozó eljárási szabályokat, továbbá az

azokat mûködtetõ szerv vagy szervek kijelölését;”

(2) Az Szt. 132. § (1) bekezdés p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)

„p) a támogató szolgáltatás, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások és az utcai szociális munka

finanszírozásának rendjére vonatkozó részletes szabályokat;”

(3) Az Szt. 132. § (1) bekezdése a következõ w) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)

„w) az új szolgáltatóknak, intézményeknek, ellátotti létszámnak, illetve férõhelyszámnak a szolgáltatások területi

lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe történõ befogadására vonatkozó részletes szabályokat.”

(4) Az Szt. 132. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza)

„a) az aktív korúak ellátására jogosult személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében elõírt

részletes szabályokat,”

29. § Az Szt. a 140/F. §-t követõen a következõ 140/G. §-sal egészül ki:

„140/G. § Azt az aktív korúak ellátására jogosult személyt, akinek 2011. augusztus 31-én bérpótló jogosultsága áll

fenn, 2011. szeptember 1-jétõl foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosultnak kell tekinteni.”

30. § Az Szt. a következõ 140/H. §-sal egészül ki:

„140/H. § (1) Az Szt.-nek a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvénnyel megállapított 37. § (4) bekezdésében foglaltakat a 2012. január 1-jén

folyamatban lévõ, az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása iránti kérelmek elbírálására irányuló

eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A jegyzõ a 2012. január 1-jét megelõzõen megállapított rendszeres szociális segély összegét, valamint

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi

CVI. törvénnyel megállapított, az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultsági feltételeket 90 napon belül

felülvizsgálja, és

a) intézkedik arról, hogy elsõ alkalommal az április hónapra járó rendszeres szociális segély a közfoglalkoztatásról

és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvénnyel

megállapított 37. § (4) bekezdésben foglaltak szerinti összegre figyelemmel kerüljön folyósításra,

b) amennyiben a rendszeres szociális segélyre való jogosultságnak az Szt. 2012. január 1-jén hatályos 37. §

(1) bekezdés b) pontja szerinti feltétele nem áll fenn, de az aktív korúak ellátására való jogosultsága egyébként fennáll,

2012. április 1-jétõl a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultságot kell megállapítani azzal, hogy 2012.

január–március hónapjaira a rendszeres szociális segélyt folyósítani kell.”

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

37. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 51. §-a

a következõ (4)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A családok átmeneti otthona krízisközpontot mûködtethet.

(5) A krízisközpont befogadja a hozzátartozók közötti erõszak miatt krízishelyzetbe került, a hozzátartozók közötti

erõszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerint bántalmazottnak minõsülõ személyt és azt a vele egy

háztartásban élõ személyt, akinek tartására jogszabály, szerzõdés vagy bírósági határozat alapján köteles

(a továbbiakban együtt: bántalmazott család).
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(6) A krízisközpont a bántalmazott család számára

a) alaptevékenysége keretében legfeljebb nyolc hét idõtartamra

aa) lakhatást biztosít és szükség esetén biztosítja az étkeztetést, a ruházattal való ellátást, a mentálhigiénés és

egészségügyi ellátást,

ab) közremûködik – a családsegítõ, illetve a gyermekjóléti szolgálattal együttmûködve – a krízisellátást szükségessé

tevõ okok megszüntetésében, a család, az egyén helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében,

b) kiegészítõ tevékenysége keretében a bántalmazott társadalmi reintegrációja érdekében legfeljebb öt év

idõtartamra félutasház-szolgáltatást nyújthat.

(7) A félutasház-szolgáltatás keretében a krízisközpontból, illetve a családok átmenti otthonából kikerült

bántalmazott család számára lakhatást és az életvezetéshez szükség szerinti segítséget kell biztosítani.

(8) A félutasház-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy

a) a bántalmazottat biztosítással járó jogviszony keretében foglalkoztassák,

b) a bántalmazott vállalja a külön jogszabályban meghatározott elõtakarékossági programban való részvételt, és

c) a bántalmazott vállalja a külön jogszabályban meghatározott társadalmi reintegrációt segítõ programban való

részvételt.

(9) A krízisközpont mûködtetését az állam a jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott

fenntartókkal kötött finanszírozási szerzõdés útján támogatja. A finanszírozási szerzõdést – ha jogszabály másként

nem rendelkezik – három évre kell megkötni.”

38. § (1) A Gyvt. 96. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A miniszter pályázat útján, a fenntartó egyetértésével

a) a bölcsõdék, illetve a gyermekotthonok közül regionális módszertani feladatokat ellátó intézményt,

b) a családok átmeneti otthona, a nevelõszülõi hálózatok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok közül országos

hatáskörrel módszertani feladatokat ellátó intézményt

jelöl ki. A kijelölés ötévi idõtartamra szól, amelynek elteltét követõen az intézmény ismételten kijelölhetõ.”

(2) A Gyvt. 96. §-a a következõ (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) A Kormány által kijelölt szerv látja el országos hatáskörrel

a) a családi napközi szolgáltatással,

b) a házi gyermekfelügyelet szolgáltatással,

c) a családi gyermekfelügyelet szolgáltatással,

d) a 41. § (4) bekezdése szerinti ellátásokkal,

e) a helyettes szülõi ellátással,

f) a gyermekek átmeneti otthonával,

g) a különleges gyermekotthoni ellátással,

h) a speciális gyermekotthoni ellátással

kapcsolatos módszertani feladatokat.”

39. § A Gyvt. 139. §-a a következõ (2)–(5) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi rendelkezésének jelölése

(1) bekezdésre módosul:

„(2) A Kormány által kijelölt szerv a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi

szakellátások finanszírozásának ellenõrzése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

a) a személyes gondoskodásban részesülõ személy

aa) személyazonosító adatait,

ab) hontalan jogállására, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adatot,

ac) társadalombiztosítási azonosító jelét,

b) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás vagy gyermekvédelmi szakellátás formáját,

igénybevételének és megszûnésének idõpontját,

c) az intézmény, szolgáltató, hálózat ágazati azonosító jelét,

d) a finanszírozás, támogatás költségvetési törvény szerinti jogcímét és feladatmutatóját.

(3) Nem kell a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat

a) a 41. § (4) bekezdése szerinti ellátások esetén,

b) házi gyermekfelügyelet esetén,

c) gyermekjóléti szolgáltatás esetén, ha a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása az elsõ találkozást követõen tett

intézkedéssel lezárható,
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d) a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai közül az utcai és lakótelepi szociális munka, a kórházi szociális

munka és a készenléti szolgálat esetén.

(4) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartásból a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és

gyermekvédelmi szakellátás igénybevételének megszûnésétõl számított öt év elteltével törölni kell az adott személyre

vonatkozó adatokat. A nyilvántartásból – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – adat nem továbbítható.

(5) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából a Kormány által kijelölt szerv a (2) bekezdés a)–d) pontjaiban

meghatározott adatok szolgáltatását kérheti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást,

gyermekvédelmi szakellátást nyújtó személyektõl vagy intézményektõl.”

40. § A Gyvt. 145. §-a a következõ (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az állami, egyházi és nem állami fenntartó normatív állami hozzájárulásra való jogosultságának feltétele a

a) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó új

szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak,

b) gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása, otthont nyújtó ellátás és – a külsõ férõhelyek

kivételével – utógondozói ellátás esetében az új férõhelyeknek

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ, külön jogszabály szerinti

finanszírozási rendszerbe történõ befogadása.

(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában új szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak, illetve férõhelyszámnak az minõsül,

amelyre a fenntartó 2011. december 31-én nem rendelkezett jogerõs mûködési engedéllyel és a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe nem nyert még

befogadást.”

41. § A Gyvt. a következõ 159. §-sal egészül ki:

„159. § Családok átmeneti otthona krízisközpontot az 51. § (4)–(9) bekezdése szerinti formában 2012. január 1-jétõl

mûködtethet.”

42. § (1) A Gyvt. 162. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„o) az országos jelentési rendszer számára bejelentendõ adatok körét, valamint az országos jelentési rendszerbe és

a 139. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba történõ adatközlés módjára és idejére vonatkozó eljárási szabályokat,

továbbá az azokat mûködtetõ szerv vagy szervek kijelölését,”

(2) A Gyvt. 162. § (1) bekezdése a következõ v)–w) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„v) az új szolgáltatóknak, intézményeknek, hálózatoknak, illetve férõhelyszámnak a szolgáltatások területi

lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe történõ befogadására vonatkozó részletes szabályokat,

w) a családok átmeneti otthona által mûködtetett krízisközpont finanszírozásának rendjére vonatkozó részletes

szabályokat.”

(3) A Gyvt. 162. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)

„a) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények és személyek szakmai

feladatait, mûködésük feltételeit, valamint a szolgáltatás igénybevételére való jogosultság feltételeinek részletes

szabályait,”

Záró rendelkezések

54. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

„(2) Az 1–14. §, a 17–18. §, a 21. §, a 29. §, a 31–36. §, a 43–45. §, az 53. §, az 55. §, valamint az 57. § 2011.

szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 20. §, a 22–24. §, a 28. § (4) bekezdése, a 30. §, a 40. §, valamint az 58. § (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép

hatályba.”

55. § E törvény nem érinti a hatálybalépését megelõzõen közfoglalkoztatásra létesített munkaviszony fennállását. Az e törvény

hatálybalépését megelõzõen közfoglalkoztatás céljából létrejött munkaviszonyokra a 2011. augusztus 31-én hatályos

szabályok vonatkoznak.
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56. § (2) Az Szt.

a) 20. § (2) bekezdés e) pontjában a „természetes személyazonosító adatai” szövegrész helyébe a „neve, születési

neve” szöveg,

b) 20. § (5) bekezdés c) pontjában a „családsegítés” szöveg helyébe a „családsegítés, közösségi ellátások” szöveg,

c) 102. § (1) bekezdésében a „94/D” szövegrész helyébe a „94/C” szöveg

d) 122/C. § (1) bekezdésében a „Ha a szerzõdéssel érintett szolgáltatás ellenértéke nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt,” szövegrész helyébe a „Szerzõdéses szolgáltatások esetén” szöveg

lép.

(3) A Gyvt.

a) 134. § (6) bekezdésében az „igazságszolgáltatási és” szövegrész helyébe az „az ügyészség, a nyomozó hatóság, az”

szöveg,

b) 138. § (1) bekezdés a) pontjában a „személyazonosító adatait” szövegrész helyébe a „személyazonosító adatait

és a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét,” szöveg,

c) 140. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében a „139. §-ban” szövegrész helyébe a „139. §

(1) bekezdésében” szöveg,

d) 142. § (1) bekezdésében a „138–141. §-ok” szövegrész helyébe a „138. §, a 139. § (1) bekezdése, a 140. § és a 141. §”

szöveg, valamint a „jogosultság” szövegrész helyébe a „jogosultság megszûnésétõl” szöveg,

e) 162. § (1) bekezdés f) pontjában a „102. §-ban” szövegrész helyébe a „96. § (8a) bekezdésében, a 102. §-ban”

szöveg

lép.

57. § (1) Az Szt.

a) 4. § (1) bekezdés i) pontjában a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatás, foglalkoztatást

helyettesítõ támogatás,” szöveg,

b) 18. § k) pontjában, 25. § (4) bekezdés b) pontjában, 25. § (6) bekezdésében, 25. § (10) és (11) bekezdésében,

25. § (12) bekezdés b) pontjában, 34. § (2) bekezdés e) pontjában, 35. § (1) és (3) bekezdésében, 37/C. §

(6) bekezdésében, valamint 37/C. § (8) bekezdés a) pontjában a „bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe

a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra” szöveg,

c) 19. § (1) bekezdésében az „az igazságszolgáltatási szervek” szövegrész helyébe az „a bíróság, az ügyészség,

a nyomozó hatóság” szöveg,

d) 25. § (3) bekezdés a) pontjának ab) alpontjában a „bérpótló juttatást” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást

helyettesítõ támogatást” szöveg,

e) 33. § (6) bekezdésében, 35. § (4) bekezdésében, 36. § (1) bekezdés záró szövegében, 37/C. § (9) bekezdésében,

valamint 124. § (1) bekezdésében a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ

támogatás” szöveg,

f) 35. § (5) bekezdésében, valamint 37/C. § (2) bekezdésében a „bérpótló juttatásnak” szövegrész helyébe

a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásnak” szöveg,

g) 38. § (7) bekezdésében a „fõre” szövegrész helyébe a „fogyasztási egységre” szöveg,

h) 50/A. § (3) bekezdésében, 50/C. § (3) bekezdés b) pontjában és 54. § (2) bekezdésében a „TAJ számát” szövegrész

helyébe a „Társadalombiztosítási Azonosító Jelét” szöveg

lép.

58. § (1) Hatályát veszti az Szt. 122/B. § (1) bekezdésében a „– függetlenül a közbeszerzés vagy pályáztatás alkalmazásától –”

szövegrész.

(2) Hatályát veszti az Szt.

a) 18. § h) pontjában a „(TAJ szám)” szövegrész,

b) 26/A. §-a,

c) 35. § (2) bekezdése,

d) 86. § (2) bekezdés e) pontja.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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A Kormány 121/2011. (VII. 15.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 2. al-

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében

a következõket rendeli:

1. § A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A költségkompenzációs támogatás nyújtására kötött, 2011. június 30-án hatályos hatósági keretszerzõdés

– pályázati eljárás lefolytatása nélkül – legfeljebb 2011. december 31-ig terjedõ hatállyal megújítható, ha a munkáltató

a jogszabályban elõírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

2. § A Rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A rehabilitációs költségtámogatásra kötött, 2011. június 30-án hatályos hatósági keretszerzõdés – pályázati eljárás

lefolytatása nélkül – legfeljebb 2011. december 31-ig terjedõ hatállyal megújítható, ha a munkáltató a jogszabályban

elõírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

3. § A Rendelet

(1) a) 4. § (3) bekezdés d) pontjában és 8. § (3) bekezdésében az „egyéb támogatásban [2. § f) pont]” szövegrész helyébe

az „ , a 2. § (1) bekezdés f) pontja szerinti egyéb támogatásban”

b) 9. § (5) bekezdésében a „2. §-ának f) pontja” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdés f) pontja”,

c) 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „2. § f) pont” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdés f) pont” szöveg, valamint az

„az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal”,

d) 12. § (2) bekezdésében a „szociális és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „társadalmi esélyegyenlõség

elõmozdításáért felelõs miniszter”

szöveg lép.

(2) A Rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontjában az „éves” szövegrész hatályát veszti.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 123/2011. (VII. 15.) Korm. rendelete
az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló
49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
(részleges közlés)

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés m) és zsa) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet

4. melléklete helyébe az 1. melléket, 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszíti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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2. melléklet a 123/2011. (VII. 15.) Korm. rendelethez

„5. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások
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 II. Szociális, család- és ifjúságügy  
1. Baptista Szeretetszolgálat  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint 

más foglalásra feljogosított hatósági 
szervek (bíróságok, önkormányzatok) 
által lefoglalt, hamis márkajelzéssel 
ellátott ruhaneműk rászorulók közötti 
szétosztásának, márkamentesítésének, 
megsemmisítésének, valamint a hozzá 
kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív 
Tanács tagszervezete általi 2011. évi 
megvalósításához 

 3 000 000  XX. fejezet 20.16.1  
Szociális alap és 
szakosított ellátások, 
módszertani feladatok 
támogatása 

2. Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 

 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint 
más foglalásra feljogosított hatósági 
szervek (bíróságok, önkormányzatok) 
által lefoglalt, hamis márkajelzéssel 
ellátott ruhaneműk rászorulók közötti 
szétosztásának, márkamentesítésének, 
megsemmisítésének, valamint a hozzá 
kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív 
Tanács tagszervezete általi 2011. évi 
megvalósításához 

 3 000 000  XX. fejezet 20.16.1  
Szociális alap és 
szakosított ellátások, 
módszertani feladatok 
támogatása 

3. Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet 

 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint 
más foglalásra feljogosított hatósági 
szervek (bíróságok, önkormányzatok) 
által lefoglalt, hamis márkajelzéssel 
ellátott ruhaneműk rászorulók közötti 
szétosztásának, márkamentesítésének, 
megsemmisítésének, valamint a hozzá 
kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív 
Tanács tagszervezete általi 2011. évi 
megvalósításához 

 3 000 000  XX. fejezet 20.16.1  
Szociális alap és 
szakosított ellátások, 
módszertani feladatok 
támogatása 

4. Magyar Vöröskereszt  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint 
más foglalásra feljogosított hatósági 
szervek (bíróságok, önkormányzatok) 
által lefoglalt, hamis márkajelzéssel 
ellátott ruhaneműk rászorulók közötti 
szétosztásának, márkamentesítésének, 
megsemmisítésének, valamint a hozzá 
kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív 
Tanács tagszervezete általi 2011. évi 
megvalósításához 

 3 000 000  XX. fejezet 20.16.1  
Szociális alap és 
szakosított ellátások, 
módszertani feladatok 
támogatása 

5. Jól-Lét Alapítvány  Családbarát Munkahely Díjjal 
kapcsolatos ügyintézés, szervezési 
feladatok 

 3 750 000  XX. fejezet 20.16.6  
Családpolitikai 
Programok 

6. Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete 

 Családot népszerűsítő 
rendezvénysorozat megrendezése 

 5 000 000  XX. fejezet 20.16.6  
Családpolitikai 
Programok 

7. Összefogás a Magyar 
Családokért Országos 
Kiemelten Közhasznú 
Egyesület 

 Kárpát-medencei családszervezetek 
konferenciája és koordináció 

 7 500 000  XX. fejezet 20.16.6  
Családpolitikai 
Programok 

8. Magyar ENSZ Modell 
Diákegyesület 

 ENSZ Gyermek és Ifjúsági Delegált 
Program támogatása 

 1 000 000  XX. fejezet 20.15.3.2  
Gyermekes ifjúsági 
szakmafejlesztési 
célok 

A B C D 

Támogatandó szervezet Támogatott feladat 
Támogatás 

összege 
(Ft) 

Forrás pontos 
megnevezése 
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9. HÖOK (Hallgatói 
Önkormányzatok Országos 
Konferenciája) 

 EFOTT Fesztivál támogatása  2 000 000  XX. fejezet 20.15.3.2  
Gyermekes ifjúsági 
szakmafejlesztési 
célok 

10. Borostyán virág 
Alapítvány 

 Krízisellátó rendszer által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása 

 4 000 000  XX. fejezet 20.20.4  
Krízisellátó rendszer 
működését elősegítő 
tevékenységek 
támogatása 

11. Lehetőség Családoknak 
2005 Alapítvány 

 Krízisellátó rendszer által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása. Shelter 
(emberkereskedelem áldozatainak 
befogadására szolgáló titkos 
menedékház) által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása. Félutas 
kiléptető ház által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása 

14 000 000  XX. fejezet 20.20.4  
Krízisellátó rendszer 
működését elősegítő 
tevékenységek 
támogatása 

12. Magyar Vöröskereszt 
Budapesti Szervezete 

 Krízisellátó rendszer által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása 

 4 000 000  XX. fejezet 20.20.4  
Krízisellátó rendszer 
működését elősegítő 
tevékenységek 
támogatása 

13. Magyar Vöröskereszt 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szervezete 

 Félutas kiléptető ház által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása. Krízisellátó 
rendszer által biztosított szolgáltatások 
fenntartható működésének támogatása 

 8 000 000  XX. fejezet 20.20.4  
Krízisellátó rendszer 
működését elősegítő 
tevékenységek 
támogatása 

14. Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet, Miskolc 

 Krízisellátó rendszer által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása. Félutas 
kiléptető ház által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása 

 8 000 000  XX. fejezet 20.20.4  
Krízisellátó rendszer 
működését elősegítő 
tevékenységek 
támogatása 

15. Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet, Szolnok 

 Krízisellátó rendszer által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása 

 4 000 000  XX. fejezet 20.20.4  
Krízisellátó rendszer 
működését elősegítő 
tevékenységek 
támogatása 

16. Sorsunk és Jövőnk 
Alapítvány 

 Félutas kiléptető ház által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása 

 4 000 000  XX. fejezet 20.20.4  
Krízisellátó rendszer 
működését elősegítő 
tevékenységek 
támogatása 

 17. S. O. S. Krízis Alapítvány  Krízisellátó rendszer által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása 

 4 000 000  XX. fejezet 20.20.4  
Krízisellátó rendszer 
működését elősegítő 
tevékenységek 
támogatása 

 18. Szt. Cirill és Method 
Alapítvány 

 Krízisellátó rendszer által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása 

 4 000 000  XX. fejezet 20.20.4  
Krízisellátó rendszer 
működését elősegítő 
tevékenységek 
támogatása 
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19. Bice-Bóca Alapítvány 
a Mozgássérült 
Gyermekekért 

 SORS-Háló projekt támogatása 10 000 000  XX. fejezet 20.20.6  
Fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét 
elősegítő programok 
támogatása 

20. Kézenfogva, Összefogás 
a Fogyatékos Emberekért 
Alapítvány 

 FECSKE modellprogram, azaz a 
fogyatékos személyeket nevelő 
családtagok időszakos tehermentesítése 
céljából a fogyatékos személy 
otthonában nyújtott szakszerű 
felügyelet biztosítása. 

68 000 000  XX. fejezet 20.20.6  
Fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét 
elősegítő programok 
támogatása 

21. Magyar Mentálhigiénés 
Szövetség 

Családok mentális megerősítését szolgáló 
programok 

1 000 000 
XX. fejezet 20.16.6 

Családpolitikai 
Programok 

22. Kárpát- medencei 
Családszervezetek 
Szövetsége 

Összmagyar Családtanács találkozójának 
előkészítése, szervezése és koordinációja 3 500 000 

XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

23. Otthon Segítünk 
Alapítvány 

Fiatal gyermekes családok megerősítését 
szolgáló tevékenység 

3 500 000 XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

24. Végeken Alapítvány 

Családbarát felsőoktatással kapcsolatos 
hatás-tanulmány, jó gyakorlatok 
összegyűjtése, javaslatok kidolgozása, 
családbarát közbeszéd elterjedése 
érdekében szervezett programok 

5 600 000 XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

25. Magyar Katolikus 
Családegyesület 

A házasságok és a családok megerősítését 
szolgáló tevékenység a Családok Éve 
alkalmából 

1 500 000 
XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

26. Szeged-Csanádi 
Egyházmegye Szent Gellért 
Karitász Alapítvány 

A házasságok és a családok megerősítését 
szolgáló tevékenység a Családok Éve 
alkalmából 

1 000 000 
XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

27. Magyar Református 
Egyház Családsegítő 
Szolgálata 

A generációk közötti együttműködést  
szolgáló tevékenység 1 000 000 

XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

28. Evangélikus Belmisszió 
Baráti Egyesület 

A házasságok és a családok megerősítését 
szolgáló tevékenység 500 000 

XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

29. Háló a családi napközikért 
Közhasznú Egyesület 

Családi Napközik elterjesztését szolgáló 
programok 1 500 000 

XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

30. Média a Családért 
Alapítvány 

Családbarát közbeszéd megerősödés
érdekében folytatott tevékenység 1 500 000 

XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

31. Jól-Lét Alapítvány Apák Napi rendezvény 400 000 
XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

32. Bibliai Házassággondozó 
Szolgálat 

A házasságok és a családok megerősítését
szolgáló tevékenység - házassággondozás 900 000 

XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

33. Református Közéleti és 
Kulturális Központ Alapítvány Kontraszt kiállítás megrendezése 6 689 400 

 

XX. fejezet 20.15.3.2 
Gyermek és ifjúsági 
szakmafejlesztési célok

34. Kék Pont 
Drogkonzultációs Központ és 
Drogambulancia Alapítvány 

A problémás szerhasználók ellátásának
fejlesztése a VIII. kerületben-modell 
projekt 

16 000 000 

XX. fejezet 20.14 
A kábítószer-fogyasztás 
megelőzésével 
kapcsolatos feladatok 



A Kormány 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelete
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek vé-

delmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és

q) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pont-

jában,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és

f) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában,

a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában, valamint az államház-

tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés c) pontjában,
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35. Euro-Régió Szociális 
Szakmai Közösség Közhasznú 
Egyesület 

Az új szolgáltatási rendszer ismereteinek
terjesztése a szociális szolgáltatások
fejlesztése érdekében 

4 000 000 

XX. fejezet 20.16.1 
Szociális alap és 
szakosított ellátások, 
módszertani feladatok 
támogatása 

36. Jász-Nagykun-Szolnok 
Megye ESÉLY Szociális 
Közalapítványa 

Pszichiátriai,- szenvedélybeteg szociális 
ellátás szakmai szabályrendszerének
kialakítása, ellátási utak és szempontok
szakmai szabályainak kidolgozása 

5 000 000 

XX. fejezet 20.16.1 
Szociális alap és 
szakosított ellátások, 
módszertani feladatok 
támogatása 

37. Hilscher Rezső Alapítvány 

Szakmai szervezetek, szakértők
tudományos írásainak terjesztése a
szociális szolgáltatások és ellátások
fejlesztése érdekében 

2 000 000 

XX. fejezet 20.16.1 
Szociális alap és 
szakosított ellátások, 
módszertani feladatok 
támogatása 

38. Kézenfogva Alapítvány 
Fogyatékos személyek komplex
szükséglet felmérő módszerének
kidolgozása 

5 000 000 

XX. fejezet 20.16.1 
Szociális alap és 
szakosított ellátások, 
módszertani feladatok 
támogatása 

39. Magyar Speciális 
Művészeti Műhely Egyesület 

A fogyatékos személyek társadalmi
elfogadottságának erősítése és
esélyegyenlőségük biztosítása érdekében
fogyatékos személyek művészeti
tevékenységének koordinációja, a
kulturális programok szervezése és a
különféle szolgáltatások biztosítása 

5 000 000 

XX. fejezet 20.16.1 
Szociális alap és 
szakosított ellátások, 
módszertani feladatok 
támogatása 

40. „Szövetség az Életen Át 
Tartó Tanulásért” 

Nyitott tanulási központok hálózatának
fenntartása és  működtetése, módszertani 
fejlesztések ellátása 

15 000 000 

XX. fejezet 20.16.1 
Szociális alap és 
szakosított ellátások, 
módszertani feladatok 
támogatása 



a 7. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli el:

1. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Tkr.) 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„a) fenntartó: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés m) pontja,

illetve a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § s) pontja szerinti személy

vagy szervezet;”

(2) A Tkr. 1. § (2) bekezdés b) pontja a következõ bf) és bg) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában szolgáltatás:)

„bf) az utcai szociális munka,

bg) a családok átmeneti otthona által mûködtetett krízisközpont (a továbbiakban: krízisközpont);”

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

„(2) A mûködési támogatás alapjául szolgáló ellátási területet úgy kell meghatározni, hogy az igazodjon a terület

ellátási igényeihez. Alacsonyküszöbû ellátás esetén a mûködési támogatás alapjául szolgáló ellátási területhez tartozó

települések állandó lakosainak száma összesen nem lehet kevesebb 30 000 fõnél.”

3. § A Tkr. a következõ 3/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„A krízisközpontok mûködési támogatása

3/A. § (1) A krízisközpont mûködési támogatása a családok átmeneti otthonának feladataihoz képest nyújtott

többletszolgáltatások támogatásával történik.

(2) A krízisközpont mûködési támogatása minden szolgáltató esetén megegyezik. Ha a krízisközpont félutas házat is

mûködtet, a félutas ház mûködtetésére további – szolgáltatónként azonos összegû – támogatás nyújtható.

(3) A krízisközpont mûködési támogatása a krízisközpontként mûködõ családok átmeneti otthonában ellátott

személyek után igénybe vehetõ normatív állami hozzájárulásra való jogosultságot nem érinti.”

4. § A Tkr. 4. § (5) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:

(A pályázati kiírás tartalmazza különösen)

„j) krízisközpont esetén a támogatás alapjául szolgáló szolgáltatások felsorolását.”

5. § (1) A Tkr. 5. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Egy fenntartó egy megyében csak egy krízisközpont támogatására nyújthat be pályázatot. A fenntartó

krízisközpont támogatására nem nyújthat be pályázatot, ha ugyanabban a megyében egy általa fenntartott másik

krízisközpont támogatására már rendelkezik finanszírozási szerzõdéssel. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy

a krízisközpontot mûködtetõ családok átmeneti otthona legalább egy éve jogerõs mûködési engedéllyel

rendelkezzen.”

(2) A Tkr. 5. § (5) bekezdése a következõ f)–h) ponttal egészül ki:

(A pályázathoz csatolni kell)

„f) utcai szociális munka esetén az ellátási terület jellemzõirõl – a hajléktalan személyek elõfordulásáról,

a szolgáltatások elhelyezkedésérõl, a terület környezeti jellemzõirõl – készített szociális térképet és a diszpécserszolgálattal

kötött, jogszabályban meghatározott együttmûködési megállapodás másolatát,

g) krízisközpont mellett mûködtetett félutas ház esetén a félutas ház elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdoni

lapjának másolatát, továbbá – ha a tulajdoni lap másolata a használati jogcímet nem igazolja – a használati jogcímet

bizonyító egyéb okirat másolatát,

h) a pályázónak a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján benyújtandó

nyilatkozatát, és – a nyilatkozat tartalmától függõen – közzétételi kérelmét.”
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6. § A Tkr. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Külön bizottságot kell létrehozni

a) a támogató szolgáltatással,

b) a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátással,

c) a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátással és az alacsonyküszöbû ellátással,

d) a jelzõrendszeres házi segítségnyújtással,

e) az utcai szociális munkával,

f) a krízisközpontokkal

kapcsolatos feladatok ellátására.

(3) A bizottság

a) elnökét és egy további tagját a miniszter jelöli ki a minisztérium kormánytisztviselõi közül,

b) egy tagját a Hivatal jelöli ki,

c) egy tagját a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet jelöli ki,

d) egy tagját az Országos Szociálpolitikai Tanács kéri fel,

e) egy tagját támogató szolgáltatás esetén az Országos Fogyatékosügyi Tanács kéri fel,

f) egy tagját utcai szociális munka esetén a Hajléktalanokért Közalapítvány kéri fel,

g) egy tagját utcai szociális munka esetén a Fõvárosi Önkormányzat kéri fel,

h) egy tagját krízisközpont esetén a Magyar Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete kéri fel.”

7. § (1) A Tkr. 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A finanszírozási szerzõdés megkötésének feltétele az alábbi iratok benyújtása:)

„a) a pályázó és – ha a szolgáltató jogi személy – a szolgáltató nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása;”

(2) A Tkr. 10. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A finanszírozási szerzõdés tartalmazza különösen)

„d) a szolgáltatás megnevezését, krízisközpont esetén a szolgáltatás tartalmát,”

8. § (1) A Tkr. 15. § (1) bekezdés b) és k) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a bekezdés a következõ

l) és m) ponttal egészül ki:

(A Hivatal a finanszírozási szerzõdést – a miniszter egyetértésével – 60 napos felmondási idõvel felmondhatja, ha)

„b) a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását nem kezdi meg, vagy azzal felhagy,”

„k) a szolgáltató a szolgáltatást – krízisközpont kivételével – nem nyújtja a finanszírozási szerzõdésben rögzített

ellátási terület egészén,

l) a szolgáltató krízisközpont esetén nem nyújtja a szerzõdésben vállalt valamennyi szolgáltatást, vagy

m) a fenntartó vagy a szolgáltató a finanszírozási szerzõdésben meghatározott valamely kötelezettségét az

a)–l) pontban foglaltakon túl, súlyosan vagy ismételten megszegi.”

(2) A Tkr. 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Hivatal a finanszírozási szerzõdést – a miniszter egyetértésével – azonnali hatállyal felmondja, ha a fenntartó

a pályázatban vagy az ahhoz csatolt, illetve a finanszírozási szerzõdés megkötéséhez benyújtott iratokban

szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentõs tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós

adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra, illetve a finanszírozási szerzõdés

nem került volna megkötésre.”

9. § (1) A Tkr. 16. § (8) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(A mûködési támogatás folyósítását a folyósító igazgatóság felfüggeszti, ha)

„e) a szolgáltató a szolgáltatást nem nyújtja, a szolgáltatás nyújtásának folytatásáig.”

(2) A Tkr. 16. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A felfüggesztés miatt nem folyósított mûködési támogatást – ha a szerzõdést a Hivatal idõközben nem mondta

fel, vagy a felfüggesztett mûködési támogatást a folyósító igazgatóság köztartozás fejében nem utalta át az

adóhatóságnak – a felfüggesztés okának megszûnését követõ harminc napon belül kell folyósítani.”

10. § A Tkr. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„17. § (1) A fenntartó évente, a tárgyévet követõ év február 28-ig, a finanszírozási szerzõdés évközi megszûnése esetén

a megszûnéstõl számított 30 napon belül elszámolást nyújt be a Hivatalhoz a tárgyévben igénybe vett mûködési
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támogatásról. Az elszámolást a Hivatal elektronikus pályázatkezelõ rendszere útján kell elkészíteni, majd

a kinyomtatott és aláírt elszámolást kell a Hivatalhoz benyújtani.

(2) Az elszámolást a Hivatal megvizsgálja, és a fenntartót szükség esetén – egy alkalommal, legfeljebb 8 napos

határidõvel – hiánypótlásra hívja fel.

(3) Az elszámolások elfogadásáról a Hivatal a beérkezést követõ 30 napon belül dönt. A döntésrõl 5 napon belül

értesíteni kell a fenntartót, valamint elektronikus levélben – az elszámoló adatlapok másolatának egyidejû

megküldésével – a folyósító és az ellenõrzõ igazgatóságot. A Hivatal az elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás

vagy a feladatmutatók teljesítése nem állapítható meg.”

11. § (1) A Tkr. 19. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha krízisközpont esetén nem nyújtják a finanszírozási szerzõdésben meghatározott valamennyi szolgáltatást,

a tárgyévi mûködési támogatás idõarányos részét vissza kell fizetni.”

(2) A Tkr. 19. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A mûködési támogatás teljes összegét vissza kell fizetni, ha a fenntartó)

„b) a pályázatban vagy az ahhoz csatolt, illetve a finanszírozási szerzõdés megkötéséhez benyújtott iratokban

szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentõs tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós

adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra, illetve a finanszírozási szerzõdés

nem került volna megkötésre.”

12. § A Tkr. 20. § (1) bekezdés elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A fenntartó a visszafizetendõ mûködési támogatás összege után – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a folyósítás

idõpontjától a visszafizetés idõpontjáig – részletfizetési kedvezmény vagy részletekben történõ levonás

engedélyezése esetén az engedélyezés napjáig – terjedõ idõre kamatot fizet.”

13. § A Tkr. a következõ 23. §-sal egészül ki:

„23. § Az utcai szociális munka és a krízisközpontok esetében az elsõ finanszírozási idõszak 2012. január 1-jétõl

2014. december 31-éig tart.”

14. § A Tkr.

a) 1. § (4) bekezdésében a „közösségi ellátások és a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás” szövegrész helyébe

a „közösségi ellátások, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, az utcai szociális munka és a krízisközpont” szöveg,

b) 3. §-át megelõzõ alcímben, 3. § (1) bekezdésében az „alacsonyküszöbû ellátás” szövegrész helyébe az

„alacsonyküszöbû ellátás és az utcai szociális munka” szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében, 4. § (5) bekezdés e) pontjában az „alacsonyküszöbû ellátás” szövegrész helyébe az

„alacsonyküszöbû ellátás és utcai szociális munka” szöveg,

d) 4. § (4) bekezdésében a „területekre” szövegrész helyébe a „területekre, illetve kapacitásbõvítésre” szöveg,

e) 5. § (1) bekezdésében a „fenntartója” szövegrész helyébe a „fenntartója, ideértve a nem közhasznú vagy

kiemelkedõen közhasznú társadalmi szervezetet, alapítványt és közalapítványt is,” szöveg,

f) 5. § (2) bekezdésében a „Pályázatot” szövegrész helyébe „Pályázatot – a 8. § (4) bekezdés és a 9. § (3) bekezdés

szerinti esetek kivételével –” szöveg,

g) 5. § (3) bekezdésében az „Egy fenntartó” szövegrész helyébe a „Krízisközpont kivételével egy fenntartó” szöveg,

az „A fenntartó” szövegrész helyébe a „Krízisközpont kivételével a fenntartó” szöveg,

h) 5. § (5) bekezdés b) pontjában a „– másolatát” szövegrész helyébe a „– másolatát a 8. § (4) bekezdés és

a 9. § (3) bekezdés szerinti esetek kivételével” szöveg,

i) 6. § (6) bekezdésében a „közszolgálati” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõi” szöveg,

j) 6. § (7) bekezdésében a „bizottság legalább három tagjának” szövegrész helyébe a „bizottsági tagok

többségének” szöveg,

k) 8. § (1) bekezdésében a „területek ellátása” szövegrész helyébe a „területek ellátása, illetve a kapacitásbõvítés”

szöveg,

l) 9. § (1) bekezdésében a „területek ellátása” szövegrész helyébe a „területek ellátása, illetve kapacitásbõvítés”

szöveg,

m) 10. § (2) bekezdés m) pontjában a „pénzforgalmi szolgáltatók igazolása arról, hogy a fenntartótól befogadták

a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendeletben” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi
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szolgáltatók, illetve kincstári számlavezetés esetén a Magyar Államkincstár igazolása arról, hogy a fenntartótól

befogadták a jogszabályban” szöveg,

n) 10. § (6) bekezdés l) pontjában az „ideértve” szövegrész helyébe a „krízisközpont kivételével ideértve” szöveg,

o) 12. § (4) bekezdésében az „az FSZH-nál” szövegrész helyébe az „a Hivatalnál” szöveg,

p) 15. § (1) bekezdés h) pontjában a „folyósító igazgatóság” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,

q) 16. § (2) bekezdésében a „folyósítja” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban együtt: folyósító igazgatóság)

folyósítja” szöveg,

r) 16. § (3) bekezdésében a „haladéktalanul” szövegrész helyébe az „elektronikus levélben haladéktalanul” szöveg,

s) 16. § (5) bekezdés b) pontjában az „és az alacsonyküszöbû ellátás tárgyévi mûködési támogatását” szövegrész

helyébe a „ , valamint az alacsonyküszöbû ellátás, az utcai szociális munka és a krízisközpont tárgyévi mûködési

támogatását” szöveg,

t) 16. § (5) bekezdésében a „ , valamint a tárgyévi teljesítménytámogatás és az alacsonyküszöbû ellátás” szövegrész

helyébe az „és a tárgyévi teljesítménytámogatás elsõ részletét, valamint az alacsonyküszöbû ellátás, az utcai

szociális munka és a krízisközpont” szöveg,

u) 18. § (3) bekezdésében a „szolgáltató mûködésének” szövegrész helyébe a „krízisközpont kivételével a szolgáltató

mûködésének” szöveg,

v) 19. § (3) bekezdésében az „alacsonyküszöbû ellátás” szövegrész helyébe az „alacsonyküszöbû ellátás, illetve utcai

szociális munka” szöveg,

w) 21. § (3) bekezdésében a „kötelezettnek a visszafizetési határidõ lejárta elõtt” szövegrész helyébe a „kötelezett”

szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a Tkr.

a) 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „ , meghatározott ellátási területre kiírt” szövegrész,

b) 10. § (2) bekezdés b), n) és q) pontja,

c) 11. § (2) bekezdésében az „ , ismételt kiadása” szövegrész,

d) 22. § (2)–(4) bekezdése.

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

16. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Gyer.) a következõ 169/A. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Eljárás a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok

elismerésérõl és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttmûködésrõl szóló 4/2009/EK

rendelet, a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i

hágai egyezmény, továbbá a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelõs miniszter által

közzétett viszonossági nyilatkozat alapján elõterjesztett kérelmek ügyében

169/A. § (1) A gyámhivatal közremûködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelezõ határozat

meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy

megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

jogról, a határozatok elismerésérõl és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttmûködésrõl szóló

4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i

hágai egyezmény, továbbá a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelõs miniszter által közzétett

viszonossági nyilatkozat alapján kijelölt Központi Hatóság (e § alkalmazásában a továbbiakban: központi hatóság)

megkeresésére.

(2) A gyámhivatal közremûködése a központi hatóság magyar nyelvû megkeresése és iratanyaga alapján – a határon

átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 2011. évi LXVII. törvény 20. § (3) és

(4) bekezdése szerinti módon – a kérelemmel érintett személy meghallgatásával és az errõl magyar nyelven felvett

jegyzõkönyv központi hatóságnak való megküldésével lezárul, kivéve, ha a kérelmezõ nyilatkozata alapján

a kérelemmel érintett személy ismételt meghallgatása szükséges. A felvett jegyzõkönyv alapján további eljárásra és

tájékoztatás adására a gyámhivatal nem jogosult.
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(3) Ha a gyámhivatalnak – a központi hatóság által továbbított, származás megállapítására vonatkozó határozat

hozatalára irányuló kérelem alapján – nem sikerül teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot felvennie, errõl

haladéktalanul értesíti a központi hatóságot.

(4) Ha a központi hatóság arról tájékoztatja a gyámhivatalt, hogy a kérelmezõ fenntartja a származás megállapítására

vonatkozó határozat hozatalára irányuló kérelmét, a gyámhivatal a gyermek képviseletére eseti gondnokot rendel,

és intézkedik a származás megállapítása iránti per indításához szükséges hozzájárulás megadása iránt.

(5) A gyámhivatal a (4) bekezdés szerinti intézkedéseirõl haladéktalanul tájékoztatja a központi hatóságot.”

17. § A Gyer. a 170. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Eljárás a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján kelt

egyezmény alapján elõterjesztett kérelmek ügyében”

18. § A Gyer. 170. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a külföldön lakó vagy tartózkodó személy által Magyarországon lakó vagy tartózkodó személy ellen

tartásdíjigény érvényesítése iránti eljárás indul, és a külföldön lakó vagy tartózkodó személy olyan államnak a polgára,

illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye olyan államban van, amellyel a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában

New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján kelt egyezmény kerül alkalmazásra, a kérelmet a miniszterhez, mint

kijelölt átvevõ hatósághoz (a továbbiakban: átvevõ hatóság) kell benyújtani.”

19. § A Gyer. a következõ 173. §-sal egészül ki:

„173. § (1) E rendeletnek az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló

140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 169/A. §-át és 170. §-át az R. hatálybalépését

követõen a központi hatóságtól érkezõ megkeresések intézése során kell alkalmazni.

(2) Az R. hatálybalépését megelõzõen a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június

hó 20. napján kelt egyezmény alapján benyújtott tartásdíj-kérelmek ügyében az R. hatálybalépését megelõzõ napon

hatályos rendelkezések szerint kell eljárni.”

20. § Hatályát veszti a Gyer. 170. § (4) bekezdése.

3. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

módosítása

21. § A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gymr.) 4. §-a

a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A szakmai programot a módszertani intézmény – a kirendeléstõl számított harminc napon belül – valamennyi

szolgáltató tevékenység engedélyezése esetén szakértõként véleményezi. A mûködést engedélyezõ szerv a határidõt

– a módszertani intézménynek a határidõ letelte elõtt benyújtott indokolt kérelmére – egy alkalommal, legfeljebb

tizenöt nappal meghosszabbíthatja.”

22. § A Gymr. 8. § (4) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

(A mûködési engedély módosítására a mûködési engedély kiadására vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni

azzal, hogy)

„g) a szakmai program véleményezésére a módszertani intézményt akkor kell szakértõként kirendelni, ha a módosítás

új szolgáltató tevékenység engedélyeztetésére irányul.”

23. § A Gymr.

a) 2. § b) pontjában az „ellátást nyújtják” szövegrész helyébe az „ellátást nyújtják, a félutas ház kivételével” szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében az „az intézményre” szövegrész helyébe az „a szolgáltatóra (intézményre)” szöveg

lép.
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4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról

és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

24. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében a „jelzõrendszeres házi

segítségnyújtás” szövegrész helyébe a „jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka” szöveg lép.

5. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság

szervezetérõl és illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

25. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és

illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) 9. § i) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(A városi gyámhivatal a szülõi felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban)

„i) eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján kelt egyezmény

alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben, továbbá – a tartással

kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismerésérõl és végrehajtásáról,

valamint az e területen folytatott együttmûködésrõl szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások

egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan az

igazságügyért felelõs miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyar Köztársaság vonatkozásában

kijelölt Központi Hatóság megkeresésére – közremûködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére

kötelezõ határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj

leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében,”

26. § A Gyár. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„16. § (1) A szociális és gyámhivatal a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, illetve az Országos Gyermekvédelmi

Szakértõi Névjegyzékbe felvett szakértõk véleményének kikérésével kijelöli a Gyvt. 96. § (7) bekezdése szerinti

gyermekjóléti alapellátást, illetve gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények közül a szakmai módszertani

feladatokat ellátó intézményeket.

(2) A Kormány a Gyvt. 96. § (8a) bekezdése szerinti módszertani feladatokat ellátó szervként országos illetékességgel

a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet jelöli ki.”

27. § A Gyár. a következõ 26. §-sal egészül ki:

„26. § (1) E rendeletnek az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló

140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 9. § i) pontját az R. hatálybalépését követõen

a központi hatóságtól érkezõ megkeresések intézése során kell alkalmazni.

(2) Az R. hatálybalépését megelõzõen a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június

hó 20. napján kelt egyezmény alapján benyújtott tartásdíj-kérelmek ügyében az R. hatálybalépését megelõzõ napon

hatályos rendelkezések szerint kell eljárni.”

6. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók

normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami

támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) a következõ 17. §-sal egészül ki:

„17. § Az utcai szociális munka után 2011. évre járó normatíva elszámolására, valamint a 2009–2011. évre járó

normatíva ellenõrzésére e rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

29. § (1) Hatályát veszti az Nr. 7. §-a.

(2) Hatályát veszti az Nr.

a) 2. § (6) bekezdése,

b) 10. § (2) bekezdés a) pontja,

c) mellékletének 2. pont 2.2. alpontjában az „utcai szociális munka,” szövegrész.
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7. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

30. § A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontjában és 11. § (8) bekezdés d) pontjában a „közösségi ellátást vagy

jelzõrendszeres házi segítségnyújtást” szövegrész helyébe a „közösségi ellátást, jelzõrendszeres házi segítségnyújtást

vagy utcai szociális munkát” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény hatálybalépésével egyidejûleg lép hatályba.

(2) E rendelet 24. és 28. §-a, valamint 29. § (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítási nyugellátással összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalma-

zás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) be-

kezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

101/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: R.) 72/B. § (1d) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1d) A Tny. 66. §-a alapján

a) a továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes meghosszabbítását

aa) a (20) bekezdés szerinti esetben, továbbá ha a kérelmet hozzá nyújtották be, az ONYF fõigazgatója

engedélyezheti,

ab) az aa) alpontban nem említett esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója engedélyezheti;

b) az a) pontban nem említett esetben kivételes nyugellátást az ONYF fõigazgatója állapíthat meg;

c) kivételes nyugellátás-emelést

ca) a (20) bekezdés szerinti esetben, továbbá ha a kérelmet hozzá nyújtották be, az ONYF fõigazgatója engedélyezhet,

cb) a ca) alpontban nem említett esetben hozzátartozói nyugellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója

engedélyezhet,

cc) a ca)–cb) alpontban nem említett esetben a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság

vezetõjének javaslatára a fõvárosi és megyei kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott engedélyezhet;

d) egyszeri segélyt

da) a (20) bekezdés szerinti esetben, továbbá ha a kérelmet hozzá nyújtották be, az ONYF fõigazgatója engedélyezhet,

db) a da) alpontban nem említett esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója engedélyezhet vagy

a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság vezetõjének javaslatára a fõvárosi és megyei

kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott engedélyezhet attól függõen, hogy a kérelmet mely szervnél nyújtották

be.”
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(2) Az R. 72/B. § (1f) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1f) Amennyiben a kérelmet hozzá nyújtották be,

a) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója dönt a továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes meghosszabbítása,

valamint a kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri segély engedélyezése iránti ügyekben,

b) a nyugdíjbiztosítási igazgatóság vezetõje dönt a továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes meghosszabbítása

iránti ügyekben,

c) a fõvárosi és megyei kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott dönt a kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri

segély engedélyezése iránti ügyekben,

d) az a)–c) pontban felsorolt személyek a kérelmet megküldik az ONYF fõigazgatójának, ha megállapítják, hogy

a kérelmezõ nem felel meg az általuk engedélyezhetõ árvaellátás-meghosszabbítás, nyugellátás-emelés, illetve

egyszeri segély feltételeinek, de a (20) bekezdés szerinti feltételek fennállnak.”

(3) Az R. a következõ 94. §-sal egészül ki:

„94. § A társadalombiztosítási nyugellátással összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelettel megállapított 72/B. § (1d) és (1f) bekezdését a társadalombiztosítási

nyugellátással összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet

hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.”

2. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs szervként a Kormány az ONYF-et jelöli ki.

(2) A Kormány elsõ fokon eljáró nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokat és

a központi igazgatási szerveket jelöli ki.

(3) A Kormány másodfokú nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek az ONYF-et jelöli ki.

(4) A nyugdíjbiztosítási igazgatóságok és a központi igazgatási szervek hatósági ügyeiben a fellebbezés elbírálására

jogosult hatóság és a felügyeleti szerv az ONYF.

(5) A Kormány – az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi

LXXXI. törvény 66. §-a szerinti méltányossági jogkörben hozott kivételes nyugellátás megállapítás (árvaellátás

meghosszabbítás) hatáskörének gyakorlására az ONYF fõigazgatóját, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatóját,

a kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély megállapítása hatáskörének gyakorlására az ONYF fõigazgatóját,

a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatóját, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalt vezetõ

kormánymegbízottat jelöli ki.

(6) A fõvárosi és megyei kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott által méltányossági jogkörben lefolytatott

ügyekben a 4. § szerinti irányítást az ONYF gyakorolja.

(7) Az ONYF vezetõje vagy más kormánytisztviselõje a központi igazgatási szervek vezetõjét vagy kiadmányozási

jogkörrel rendelkezõ ügyintézõjét az elsõfokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.”

(2) Az R1. 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és e) pontjában a „nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek” szövegrész

helyébe a „nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek és a 3. § (5) bekezdése alapján eljáró fõvárosi és megyei

kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott” szöveg lép.

(3) Az R1. a következõ 8. §-sal egészül ki:

„8. § A társadalombiztosítási nyugellátással összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelettel megállapított 3. §-t a társadalombiztosítási nyugellátással összefüggõ egyes

kormányrendeletek módosításáról szóló 152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet hatálybalépését követõen indult

eljárásokban kell alkalmazni.”

3. Záró rendelkezések

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A nemzeti erõforrás miniszter 46/2011. (VII. 15.) NEFMI rendelete
a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás
megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés b) pont 2. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának

részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdése helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„(4) A védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása összegének megállapítását 2011. II. félévre

vonatkozóan 2011. július 31-ig lehet kérelmezni. A kérelmet a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs

miniszter (a továbbiakban: miniszter) bírálja el. A támogatást – a folyósítás részletes feltételeit tartalmazó, a

miniszterrel megkötött hatósági keretszerzõdésben, valamint a támogatási szerzõdésben foglaltak szerint – havonta,

utólag kell folyósítani. A hatályos hatósági keretszerzõdéssel rendelkezõ támogatottnak a 2011. I. félévre megítélt

költségkompenzációs támogatás összegének legfeljebb 3/6-od része mértékéig, a 2011. II. félévi támogatás terhére

– július, augusztus, szeptember hónapokra – elõleg folyósítható, amennyiben ezt 2011. július 31-ig a Hivatalnál

kérelmezi.”

2. § A Rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A rehabilitációs költségtámogatás összegének megállapítását 2011. II. félévre vonatkozóan 2011. július 31-ig lehet

kérelmezni. A kérelmet a miniszter bírálja el. A támogatást – a folyósítás részletes feltételeit tartalmazó, a miniszterrel

megkötött védett szervezeti szerzõdésben, valamint a támogatási szerzõdésben foglaltak szerint – havonta, utólag

kell folyósítani. A hatályos védett szervezeti szerzõdéssel rendelkezõ támogatott részére a 2011. I. félévre megítélt

támogatási összeg legfeljebb 3/6-od része mértékéig, a 2011. II. félévi támogatás terhére – július, augusztus,

szeptember hónapokra – elõleg folyósítható, amennyiben ezt 2011. július 31-ig a Hivatalnál kérelmezi.”

3. § A Rendelet

a) 1. § e) pontjában a „foglalkoztatási rehabilitációért” szövegrész helyébe a „társadalmi esélyegyenlõség

elõmozdításáért”,

b) 3. § (3) bekezdésében és 4. § (7) bekezdésében az „az évenkénti” szövegrész helyébe az „a”

szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

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

A Kormány 1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozata
a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férõhelyek
kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról

A Kormány a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férõhelyek kiváltása érdekében

1. elfogadja a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férõhelyek kiváltásáról

szóló, 2011–2041. évre kidolgozott stratégiai programot (a továbbiakban: Stratégia), és felhívja a nemzeti erõforrás

minisztert, hogy gondoskodjon a Stratégiának a Nemzeti Erõforrás Minisztérium honlapján történõ közzétételérõl.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: azonnal
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2. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy hozzon létre a Stratégiában meghatározott feladatok koordinálása

céljából Intézményi Férõhely Kiváltást Koordináló Országos Testületet (a továbbiakban: Testület), amelynek

munkájában a fogyatékossággal élõ emberek, az õket képviselõ érdekképviseleti szervezetek, a szociális

háttérintézmények, a szociális és gyógypedagógiai felsõoktatási intézmények, valamint a szolgáltatásokat fenntartók

vesznek részt. A Testület feladata különösen a beérkezõ konkrét megvalósítási tanulmányok véleményezése, illetve

szakmai javaslat megfogalmazása a pályázatokhoz a Stratégia alapelve és céljai alapján (2011-ben a TIOP-3.4.1.

pályázat keretében), a pályázatokban megfogalmazott átalakulás után fennmaradó infrastruktúra hasznosítási

koncepciójának véleményezése, a fejlesztések monitorozása, a folyamatot kísérõ szakemberképzési tervek

véleményezése és végrehajtásuk felügyelete, az alapszolgáltatások kapacitásának felülvizsgálata, teljes körû

transzparencia biztosítása, valamint az Intézményi Átalakítás Cselekvési Tervének (a továbbiakban: Cselekvési Terv)

kidolgozása.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2011. július 31.

3. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy háromévente dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a Stratégia három

éves ütemezésekben történõ megvalósítását tartalmazó Cselekvési Terveket. Az elsõ Cselekvési Tervet a Társadalmi

Infrastruktúra Operatív Program intézmények kiváltása – szociális intézmények komponens (kódszám: TIOP-3.4.1.)

pályázat tapasztalataira támaszkodva kell kidolgozni.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: elsõ alkalommal 2014. március 31., azt követõen 3 évente

4. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy dolgozza ki a Stratégiában meghatározott komplex, szociális és

foglalkoztatási, pedagógiai, gyógypedagógiai és pszichológiai szükségletek felmérõ módszerének és a különbözõ

szolgáltatások finanszírozásának szakmai koncepcióját, annak szem elõtt tartásával, hogy a szolgáltatások

igénybevételének az alapja az önálló döntés, a szükséglet, képességek, készségek maximális figyelembevétele legyen.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. június 30.

5. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy dolgozza ki a Stratégiában meghatározott támogatott lakhatás szakmai

tartalmát, személyi, tárgyi és finanszírozási feltételeit meghatározó jogszabálytervezeteket, az alábbi célok

megvalósítása érdekében:

a) valósuljon meg a kisebb létszámú, lakókörnyezetbe integrált elhelyezés,

b) az igénybevevõk segítõ szolgáltatások igénybevétele mellett folytathassanak önálló életvitelt,

c) jöjjön létre az öngondoskodásra való képességre épülõ és azt fejlesztõ szolgáltatási rendszer,

d) valósuljon meg a lakhatás és a napközbeni tevékenységek szétválasztása a normalizáció elve mentén,

e) legyen lehetõség a szolgáltatást nyújtók hálózatszerû mûködésére.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. június 30.

6. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon a Stratégiában megfogalmazott szolgáltatásokat nyújtó

különbözõ (elsõsorban szociális, egészségügyi és pedagógiai) munkakörben dolgozó szakemberek részére a képzési

tematika és a képzési anyagok kidolgozásáról, amelynek forrása a TÁMOP 5.4.4. „Szociális képzések fejlesztése,

szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerõsítése” és

a TÁMOP 5.4.5. „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” kiemelt program.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. december 31.

7. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon a Stratégiában megfogalmazott támogatott

lakóegységeket segítõ mentorhálózat kiépítésérõl, amelynek forrása a TÁMOP 5.4.4. „Szociális képzések fejlesztése,

szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerõsítése” és

a TÁMOP 5.4.5. „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” kiemelt program.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. december 31.
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8. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon a Stratégiában megfogalmazott elvek társadalmi

elfogadtatása érdekében nemzeti kampány indításáról, amelynek forrása a TÁMOP 5.4.1. „Szociális szolgáltatások

modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerõsítése, szociálpolitikai döntések

megalapozása” és a TÁMOP 5.4.2. a „Központi szociális információs fejlesztések” programok keretében biztosított.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. január

9. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1262/2011. (VIII. 4.) Korm. határozata
az egyes egyházakkal kötendõ megállapodásokkal kapcsolatos, a 2011. július 1.
és 2011. december 31. közötti idõszakra szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátására vonatkozó kormányzati feladatokról

A Kormány a 2011. évi egyházi kiegészítõ támogatás 2011. július 1-jét követõ folyósítása érdekében felkéri a közigazgatási és igaz-

ságügyi minisztert és a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Kormány nevében

a) a Budai Szerb Ortodox Egyházmegyével,

b) a Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséggel (Statusquo Ante),

c) a Hetednapi Adventista Egyházzal,

d) a HIT Gyülekezetével,

e) a Keresztény Advent Közösséggel,

f) a Krisztusban Hívõ Nazarénusok Gyülekezetével,

g) a Magyar Pünkösdi Egyházzal,

h) a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközséggel,

i) a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel,

j) a Magyarországi Krisna-tudatú Hívõk Közösségével,

k) a Magyarországi Metodista Egyházzal és

l) az Üdvhadsereg Szabadegyház – Magyarország egyházzal

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására irányuló, 2011. július 1. és 2011. december 31. közötti

idõszakra vonatkozó megállapodást kössön, az egyházak 2011. július 1-jén meglévõ szociális, gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményei és azok meglévõ kapacitása tekintetében.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2011. augusztus 31.

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

K ö z l e m é n y

a Jó Pásztor Nõvérek Rendje fenntartásában mûködõ Jó Pásztor Anyaotthon
és Jó Pásztor Háza Anyaotthon intézményi térítési díjáról

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján a Jó Pásztor

Nõvérek Rendje fenntartásában – országos ellátási területtel – mûködõ Jó Pásztor Anyaotthon (1032 Budapest, Zápor u. 50.) és Jó

Pásztor Háza Anyaotthon (1034 Budapest, Bécsi út 163/A.) gyermekjóléti alapellátás keretében átmeneti elhelyezést nyújtó

intézményekben 2011. január 1-jétõl az intézményi térítési díj a következõképpen alakul:

Jó Pásztor Anyaotthon (1032 Budapest, Zápor u. 50.) és Jó Pásztor Háza Anyaotthon (1034 Budapest, Bécsi út 163/A), mint

családok átmeneti otthonai intézményi térítési díja 1 555 Ft/fõ/nap, illetve 46 650 Ft/fõ/hó.

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

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

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzõk képzésérõl és vizsgakövetelményeirõl szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet

(a továbbiakban: Rendelet) alkalmazási köre kiterjed

– a családsegítés vonatkozásában az adósságkezelési tanácsadó;

– a támogató szolgálat vonatkozásában a támogató szolgálat - vezetõ, személyi segítõ, személyszállító;

– a falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a falu- és tanyagondnoki;

– a közösségi pszichiátriai ellátás vonatkozásában a közösségi pszichiátriai koordinátor, a közösségi pszichiátriai gondozó;

– az utcai szociális munka vonatkozásában az utcai szociális koordinátor, az utcai szociális gondozó képzésre (a továbbiakban

együtt: képzés).

A képzést a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) szervezi.

A képzés a szociális ágazat irányítását végzõ miniszter által jóváhagyott oktatási program (a továbbiakban: Oktatási Program)

alapján történik.

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

képzõhely) is megbízhat, amely megfelel a Rendelet 2. §-a (3) bekezdésében foglaltaknak.

A képzésen az vehet részt, aki a Rendelet 1. §-ában meghatározott munkakörnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

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

egyebekben teljesíti.

A jelentkezõ a képzésen való részvételi szándékát az 1. számú melléklet szerinti jelentkezési lapnak az Intézethez történõ

megküldésével jelzi. A jelentkezési laphoz csatolni kell az azon feltüntetett mellékleteket. (Támogató szolgálati képzések esetén a

jelentkezések a 2. számú mellékletben leírtak szerint történnek.)

A jelentkezés elfogadásának feltétele a jelentkezési díj megfizetése. A jelentkezési díjat a képzésre jelentkezést követõen az

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiállított számla alapján kérjük egy összegben megfizetni.

2011-ben a jelentkezési díj összege: 10 000 Ft.

A képzésekre történõ jelentkezés folyamatos. A jelentkezéseket a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez kell

benyújtani:

Címe: 3100 Salgótarján, Május 1. út 54.

Levelezési cím: 3101 Salgótarján, Pf. 335.

Tel.: 32/521-740, fax: 32/423-941

Honlap: www.ncsszi.hu
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A szükséges létszámot meghaladó jelentkezés esetén az Intézet a jelentkezés sorrendje alapján dönt a beiskolázásról.

Az Intézet a jelentkezés elfogadása esetén a jelentkezõ részére – a jelentkezési lap beérkezését követõ 30 napon belül – igazolást

állít ki, és tájékoztatást ad a képzéssel kapcsolatos tudnivalókról.

Az Intézet a jelentkezõket – az 1. számú melléklet 3. pontjának figyelembevételével – úgy osztja el a képzést végzõ intézmények

között, hogy a képzõhely és a jelentkezõ lakóhelye egymáshoz a lehetõ legközelebb legyen.

Az egyes képzõhelyeken képzés csak akkor indul, ha a jelentkezõk létszáma – regionális szempontokat figyelembe véve –

adósságkezelési tanácsadó képzés esetén eléri a 15 fõt, falu- és tanyagondnok, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás,

utcai szociális munka esetén a 20 fõt. Amennyiben a jelentkezõk száma nem éri el a fent részletezett létszámot, úgy a jelentkezõ

körzetén kívüli képzõhelyre lesz átirányítva, így a továbbiakban a regionális szempontokat figyelmen kívül hagyva állnak össze a

képzési csoportok. Amennyiben a jelentkezõ nem kívánja átirányítását, azt a jelentkezési lapon fel kell tüntetni.

Képzõhelyek:

Adósságkezelési tanácsadó képzés:

– Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (Salgótarján és Budapest),

– Szocio East Egyesület Regionális Forrásközpont, Nyíregyháza,

– Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft., Szombathely.

Támogató szolgálat - vezetõ, személyi segítõ, személyszállító képzés:

– Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (Salgótarján és Budapest),

– Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete, Kaposvár,

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

– SVI-Consulting Akkreditált Felnõttképzési Intézmény, Debrecen,

– Speciális Szükségletûekért Alapítvány, Debrecen,

– Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképzõ Iskola és Kollégium, Kecskemét,

– Motiváció Mozgássérülteket Segítõ Alapítvány, Budapest.

Falu- és tanyagondnoki képzés:

– Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (Salgótarján és Budapest),

– Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség, Vértesacsa,

– Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, Kecskemét,

– Falugondnokok Vas és Gyõr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete, Szombathely.

Közösségi pszichiátriai koordinátor és gondozó képzés:

– Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (Salgótarján és Budapest),

– Forrás Lelki Segítõk Egyesülete, Debrecen,

– Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft., Szombathely,

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

Közösségi pszichiátriai kiegészítõ koordinátor képzés:

– Ébredések Alapítvány, Budapest.

Utcai szociális koordinátor és gondozó képzés:

– Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (Salgótarján és Budapest),

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

Az Intézet a képzés teljesítésének igazolására, sikeres záróvizsgát követõen – a képzõhely által kiállított igazolás alapján – a

képzésen résztvevõ személy részére tanúsítványt állít ki.

A képzések nem minõsülnek a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 3. § (5) bekezdésében meghatározott továbbképzési programnak, ezért elvégzésükkel

továbbképzési pont nem szerezhetõ.

A képzés térítésköteles. A képzéssel kapcsolatos költségek a jelentkezõ munkáltatóját terhelik. Az Intézet a képzések indulása

elõtt számlát küld a beiskolázó munkáltatónak nyolc napos fizetési határidõvel. A képzések befizetési módjai képzési típusonként

változhatnak.

2011-ben az egyes képzések képzési díjának összege személyenként:

– Adósságkezelési tanácsadó képzés: 110 000 Ft.

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

– Falu- és tanyagondnok képzés: 175 000 Ft.
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– Közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi koordinátor és közösségi gondozó képzés: 132 000 Ft;

= kiegészítõ közösségi koordinátor képzés (gondozói tanúsítvánnyal és felsõfokú szociális képesítéssel rendelkezõk

részére): 27 400 Ft;

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

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

= kiegészítõ utcai szociális koordinátor képzés: 13 400, Ft.

A képzések díjai a szállás és étkezés költségeit nem tartalmazzák, ezen szolgáltatások költségei képzõhelyenként változhatnak.

Ezzel kapcsolatos információkat a képzõhelyek tudnak nyújtani a jelentkezõknek.

Amennyiben változás történt a képzésre jelentkezõ személyében, a képzés indulását megelõzõ 14. munkanapig a munkáltató

egy alkalommal módosíthatja a jelentkezést, amelyet az Intézet felé kell jelezni. Ezt követõen a jelentkezés nem módosítható.
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1. számú melléklet

JELENTKEZÉSI LAP*
szociális szolgáltatásokat végzõk képzésére

1. Személyes adatok:

Jelentkezõ neve/születési neve: ..................................................................................................................................................................................................

Születési hely: .....................................................................................................................................................................................................................................

Születési idõ: ............................ év ............................................................ hónap .................. nap

Anyja neve: ..........................................................................................................................................................................................................................................

Értesítési cím, telefonszám: ...........................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

2. A képzések közül az alábbira jelentkezem:

– adósságkezelési tanácsadó képzés

– támogató szolgálat

= vezetõ képzés

= személyi segítõ képzés

= személyszállító képzés

– falu- és tanyagondnoki képzés

– közösségi pszichiátriai koordinátor képzés

– közösségi pszichiátriai gondozó képzés

– közösségi pszichiátriai kiegészítõ koordinátor képzés (gondozói tanúsítvánnyal és felsõfokú szociális képesítéssel rendelkezõk részére)

– közösségi pszichiátriai kiegészítõ koordinátor képzés (orvos, pszichológus diplomával rendelkezõk részére)

– utcai szociális koordinátor képzés

– utcai szociális gondozó képzés

– kiegészítõ utcai szociális koordinátor képzés

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

meg alkalmassági sorrendben az átirányítás helyszíneit:

1. ......................................................................................................................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................................................................................................................

4. Munkáltató önkormányzat/intézmény/szervezet (ahol szociális szolgáltatást végez):

neve: .......................................................................................................................................................................................................................................................
címe: .......................................................................................................................................................................................................................................................
megye: ..................................................................................... telefonszáma: .............................................................

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

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Kelt: ....................................................................., ............................ év ............................................................ hónap .................. nap.

.................................................................................................. .......................................................................................................
munkáltató aláírása, bélyegzõ jelentkezõ aláírása

A jelentkezési laphoz csatolni kell:

Falu- és tanyagondnoki képzésre jelentkezõknek:

– Önkormányzati fenntartó esetében az alkalmazást igazoló közalkalmazotti kinevezés hitelesített másolatát.

– Nem állami fenntartó esetében:

= az alkalmazást igazoló munkaszerzõdést,

= az önkormányzattal a feladat átvállalásáról szóló megállapodást.

Adósságkezelési tanácsadó képzésre, utcai szociális koordinátor és gondozó képzésre; támogató szolgálat – vezetõ, személyi

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

– Iskolai végzettséget igazoló diploma/bizonyítvány másolatát.

– Munkáltatói igazolást, melyben a munkáltató nyilatkozik, hogy a képzésre jelentkezõt ilyen munkakörben foglalkoztatja.

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

Adósságkezelési tanácsadó képzés

Az adósságkezelési tanácsadó képzés célja a képzésen résztvevõ személy felkészítése a pénzbeli és természetbeni szociális

ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

53. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

A képzésre az jelentkezhet, akinek a munkáltatója nyilatkozik, hogy õt ilyen munkakörben kívánja foglalkoztatni; továbbá, ha

végzettsége megfelel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben foglalt képesítési elõírásoknak.

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

A képzés az Oktatási Program alapján történik.

Egy csoport létszáma a 25 fõt nem haladhatja meg.

Az adósságkezelési tanácsadást végzõk részére szervezett képzés gyakorlati és szóbeli vizsgával zárul. Záróvizsgára az

bocsátható, aki a képzési programban megállapított kötelezõ óraszámnak elméleti oktatás esetén legalább a 90%-át, gyakorlati

oktatás esetén a 100%-át, valamint szakmai dolgozatírási kötelezettségét teljesítette.

A gyakorlati vizsga keretében a hallgatónak vizsgadolgozatot kell készítenie, melynek választható témái a következõk: egy

adósságkezelési eset részletes leírása vagy egy települési önkormányzat adósságkezelési programjának elkészítése.

A vizsgadolgozat minimális terjedelme 10 oldal szakirodalmi jegyzék nélkül. A dolgozatot legalább 30 nappal a záróvizsgát

megelõzõen kell benyújtani a képzõhely felé. A vizsgadolgozat megfelelt, jól megfelelt és kiválóan megfelelt, illetve nem felelt meg

minõsítést kaphat.

A szóbeli vizsga keretében a hallgatónak számot kell adnia elméleti tudásáról, továbbá ezen ismeretek gyakorlati alkalmazásáról.

A záróvizsga a képzés utolsó napját követõ 30. és 60. nap között kerül lebonyolításra. A képzõhely a pontos dátumról legalább

30 nappal korábban tájékoztatja a képzés résztvevõit. A szóbeli vizsga elõre megadott, az Oktatási Programban szereplõ tételsor

alapján történik, melynek értékelése lehet: megfelelt, jól megfelelt, kiválóan megfelelt, illetve nem felelt meg. Nem kaphat

tanúsítványt az a hallgató, akinek vizsgadolgozata a védéssel együtt „nem felelt meg” értékelést kapott. A sikertelen szakmai vizsga

legfeljebb egy éven belül megismételhetõ.

A képzésen résztvevõ személyek a tanfolyam elvégzésérõl az Intézet által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány

adósságkezelési tanácsadó munkakör betöltését teszi lehetõvé.

Támogató szolgálat-vezetõ, személyi segítõ, személyszállító képzés

A támogató szolgálati képzés célja, hogy a résztvevõket – munkakörüknek megfelelõen – felkészítse a támogató szolgálat

keretében a személyi segítõ szolgálat, a szállítószolgálat és a tanácsadás végzésére.

A támogatószolgálat-vezetõ képzés a magasabb elõképzettségre építve képessé tesz a támogató szolgálat irányítására,

a szakemberekkel való kapcsolattartásra, a speciális problémák felülvizsgálatára és a célszervezetekhez való továbbításra, a

képességfejlesztés megszervezésére és irányítására, a segítõ munka ellátására.

A személyi segítõ képzés célja a fogyatékos személyek speciális alapápolási és gondozási feladatainak ellátása, a fogyatékos

személy speciális képességeinek folyamatos fejlesztése, a minél önállóbb életviteli készségek javítása és szakszerû segítségnyújtás

biztosítása a fogyatékos ember számára, saját lakókörnyezetében.

A személyszállító képzés célja a szakmai jelzések felismerése, a folyamatos kapcsolattartásra való képessé tétel és kiegészítõ

feladatok ellátása. Elsõsorban a gyakorlattal közvetlenül összefüggõ ismeretek elsajátítása.

Egy csoport létszáma a 25 fõt nem haladhatja meg.

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

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

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

A szakirányú szakképzettséggel, illetve felsõfokú végzettséggel rendelkezõk egyes tantárgyakból a diploma és az adott tantárgy

tematikájának benyújtásával felmentést kaphatnak. Az óralátogatások alóli felmentés az adott tantárgy összes óraszámának 30%-át

nem haladhatja meg. A felmentésrõl a képzés szervezõje dönt.
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A támogatószolgálat-vezetõ, személyi segítõ és személyszállító részére szervezett tanfolyam részletes tematikáját az Oktatási

Program tartalmazza.

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

A vizsgára bocsátás feltételei:

Támogató szolgálat-vezetõ:

Sikeres tantárgyi beszámoló, a gyakorlati terepekrõl igazolás a gyakorlati idõ eltöltésérõl, írásbeli dolgozat leadása a vizsga elõtt

legalább 15 nappal, amely lehet esetleírás, egy támogató szolgálat bemutatása vagy egy új támogató szolgálat megszervezésének

terve. Az írásbeli dolgozat terjedelme 15 gépelt oldal.

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

Személyi segítõ:

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

legalább 15 nappal, amely lehet esetleírás vagy egy támogató szolgálat bemutatása. Az írásbeli dolgozat terjedelme 10 gépelt oldal.

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

Személyszállító:

Sikeres tantárgyi beszámoló, a gyakorlaton való részvétel igazolása.

A támogatószolgálat-vezetõ, személyi segítõ és személyszállító tanfolyamon résztvevõk a tanfolyam sikeres elvégzésérõl az

Intézet által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány az alábbi munkakörök betöltését teszi lehetõvé: támogatószolgálat-vezetõ,

támogató szolgálat személyi segítõ, támogató szolgálat személyszállító.

A támogató szolgálati képzésekre történõ bejelentkezés 2011. szeptember 1-jét követõen az alábbiak szerint változik:

A képzésre történõ bejelentkezés, illetve beiskolázás két lépcsõben történik.

1. lépcsõ – 2011. szeptember 1-jét követõ bejelentkezés esetén:

Az újonnan alakuló támogató szolgálatnak, illetve az újonnan felvett munkatársaknak a képzésre elõzetes bejelentkezési

kötelezettségük van. Ezen kötelezettség a munkáltatóra vonatkozik. A jelentkezés a közlemény mellékletét képezõ jelentkezési

lapon történik. A hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap a végzettséget igazoló dokumentum másolatával fogadható el.

A jelentkezési lapon feltüntetett számlázási névre, címre az Intézet a jelentkezési díjról számlát küld. A számla kiegyenlítését

követõen kerül sor a bejelentkezési igazolás kiállítására, mely a támogató szolgálat címére kerül kipostázásra.

2. lépcsõ – egyaránt vonatkozik a 2008. január 1-je és 2011. augusztus 31. között bejelentkezettekre, valamint a 2011.

szeptember 1-je után bejelentkezõkre:

Az Intézmény beiskolázási értesítést, valamint beiskolázási jelentkezési lapot küld a támogató szolgálat részére. A képzésre

történõ jelentkezés a beiskolázási jelentkezési lap pontos kitöltésével, valamint a csatolandó mellékletekkel történik. A beiskolázási

jelentkezési lapon szereplõ számlázási névre, címre az Intézet a képzési díjról számlát küld. A 2008. január 1. és 2011. augusztus

31. között bejelentkezõk részére a jelentkezési díj is ekkor kerül kiszámlázásra. A számla kiegyenlítését követõen kerül sor a

beiskolázásra, melynek tényét az Intézet visszaigazolja.

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

Azokat a képzésre bejelentkezett személyeket, akiknek idõközben a képzési kötelezettsége megszûnt, a támogató szolgálat,

vagy annak fenntartója köteles az Intézet képzési nyilvántartásából – írásbeli bejelentés útján – töröltetni.

Falu- és tanyagondnoki képzés

A falu- és tanyagondnoki alapképzés célja a falugondnok felkészítése a kistelepüléseken végzendõ alapfokú szociális szolgáltató

feladatok ellátására; a hivatalokkal, intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartásra; a rászorulóknak megfelelõ

segítségnyújtásra; emberi kapcsolatok ápolására a település lakosaival, rászorulóival; hagyományok, összefogások erõsítésére,

közösségi alkalmak megteremtésére.

A falu- és tanyagondnoki alapképzés idõtartama 260 óra, melybõl 180 óra elmélet, bentlakásos formában és 80 óra gyakorlat.

Az alapképzés részletes tematikáját az Oktatási Program tartalmazza.

A képzésre beiskolázást csak az nyerhet, aki kinevezett falugondnoki, tanyagondnoki munkakörben dolgozik fõállású

közalkalmazottként, vagy az önkormányzattal kötött feladatátvállalási szerzõdés alapján határozatlan idejû munkaszerzõdéssel

rendelkezik.

Egy csoport létszáma a 20 fõt nem haladhatja meg.
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A szakképzettséggel, illetve a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk egyes tantárgyakból a diploma és az adott tantárgy

tematikájának benyújtásával felmentést kaphatnak. A felmentésrõl a képzést szervezõ dönt.

A falugondnoki képzés írásbeli, majd ezt követõen szóbeli vizsgával zárul. Írásbeli feladat: megadott szempontok alapján

dolgozat elkészítése a településrõl és a falugondnoki, tanyagondnoki munkáról. Szóbeli vizsga: a dolgozat szóban történõ

megvédése a képzés végén vizsgabizottság elõtt; a falugondnoki munka szakmai szabályainak ismertetése kérdések alapján;

gyakorlati vizsga, mely tartalmazza a tereptanár értékelését a terepgyakorlatokról, valamint a munkanaplót. Nem bocsátható

vizsgára az, akinek a képzésen igazolatlan hiányzása van, amíg az elõadásokat nem pótolja. A gyakorlat teljesítése kötelezõ, abból

felmentés nem adható.

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

A tanúsítvány a falugondnoki, tanyagondnoki munkakör betöltését teszi lehetõvé.

Közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi koordinátor és közösségi gondozó képzés

A közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi koordinátorok és közösségi gondozók részére szervezett tanfolyam célja

a résztvevõk felkészítése arra, hogy a pszichiátriai beteg részére lakókörnyezetében komplex segítséget nyújtsanak a mindennapi

életvitelében, továbbá lehetõség szerint biztosítsák a meglévõ képességeinek megtartását, illetve fejlesztését.

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

SzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelõen a közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor munkakörben alkalmazott

személynek a foglalkoztatás kezdõ idõpontjától rendelkeznie kell az Intézet által kiadott közösségi pszichiátriai ellátással

kapcsolatos képzés tanúsítványával. A beiskolázással valósul meg a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai

feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39/I. §-a szerinti felmentés.

Egy csoport létszáma a 25 fõt nem haladhatja meg.

A közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi gondozók részére szervezett képzés 280 óra (160 óra elmélet, 120 óra

gyakorlat); a közösségi koordinátor képzés 320 óra (200 óra elmélet, 120 óra gyakorlat). A kiegészítõ közösségi koordinátor képzés

gondozói tanúsítvánnyal és felsõfokú szociális képesítéssel rendelkezõk részére 90 óra (60 óra elmélet, 30 óra gyakorlat). Kiegészítõ

koordinátor képzés orvos és klinikai pszichológus diplomával rendelkezõk részére 50 óra (40 óra elmélet, 10 óra gyakorlat).

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

A közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi koordinátorok és közösségi gondozók részére szervezett tanfolyam

részletes tematikáját az Oktatási Program tartalmazza.

Vizsgára bocsátás feltételei:

Vizsgára az a hallgató bocsátható, aki a meghatározott modulok elméleti óráinak legalább 80%-án részt vett, teljesítette a

gyakorlatot, és mindegyik tereptanártól, tutortól együttes „záróvizsgára bocsátható” minõsítést kapott, valamint elkészítette az

általa teljesített modulokhoz tartozó írásbeli vizsgafeladatot.

A közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi koordinátor és közösségi gondozó képzés írásbeli, majd ezt követõen

szóbeli, a kiegészítõ közösségi koordinátor képzés szóbeli vizsgával zárul. Az írásbeli vizsga központilag összeállított komplex teszt.

A szóbeli vizsgán a hallgatók az elõre elkészített gondozási terv alapján adnak számot a követelmények teljesítésérõl (koordinátorok

esetén két gondozási terv elkészítése szükséges).

A gondozási tervet legalább 15 nappal a záróvizsgát megelõzõen kell benyújtani a képzõhely felé. A gondozási terv

elkészítéséhez a résztvevõknek konzultációs lehetõséget kell biztosítani.

A záróvizsga a képzés utolsó napját követõ 15. és 60. nap között kerülhet lebonyolításra. A képzõhely a pontos dátumról legalább

30 nappal korábban tájékoztatja a képzés résztvevõit.

A képzésen résztvevõ személyek a tanfolyam elvégzésérõl az Intézet által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány a közösségi

koordinátor, közösségi gondozó munkakörök betöltését teszi lehetõvé.

Utcai szociális koordinátor és gondozó képzés

Az utcai szociális koordinátori munkát és gondozást végzõ személyek részére szervezett tanfolyam célja a résztvevõk felkészítése

arra, hogy az utcán elõforduló csoportok részére biztosítsák a megfelelõ szociális támogatást, segítsék az egészségi és szociális

krízishelyzetek kezelését és az igénybevevõket támogassák abban, hogy a társadalompolitikai intézményrendszer által kínált

lehetõségekkel élni tudjanak. Emellett segítsék elõ e csoportok társadalmi integrációját.
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Egy csoport létszáma a 25 fõt nem haladhatja meg.

A képzés moduljai:

– utcai szociális gondozó képzés felsõfokú képesítéssel rendelkezõ személyek esetében: 98 óra (45 óra elmélet, 53 óra gyakorlat),

– kiegészítõ képzés középfokú végzettséggel rendelkezõ gondozók számára: 15 óra (összesen 113 óra, 60 óra elmélet, 53 óra

gyakorlat),

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

– kiegészítõ képzés a koordinátori munkakör betöltéséhez: 8 óra.

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

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

A képzésben minden modulhoz külön vizsga tartozik. Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki az elméleti órák legalább

80%-án részt vett, teljesítette az intézménylátogatásokat és a terepgyakorlatot, valamint elkészítette az általa teljesített

modulokhoz tartozó írásbeli vizsgafeladatot.

A záróvizsga a képzés utolsó napját követõ 15. és 60. nap között kerülhet lebonyolításra. A képzõhely a pontos dátumról legalább

30 nappal korábban tájékoztatja a képzés résztvevõit.

Az utcai szociális koordinátori munkát és az utcai szociális gondozást végzõ személyek részére szervezett tanfolyam részletes

tematikáját az Oktatási Program tartalmazza.

A tanfolyamon résztvevõ személyek a tanfolyam elvégzésérõl az Intézet által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány a

képzettségi, végzettségi szintet figyelembe véve utcai szociális gondozó és koordinátor, illetve utcai szociális gondozó tevékenység

ellátására jogosít.

K ö z l e m é n y

a Református Átmeneti Anyaotthon intézményi térítési díjáról

A Zempléni Református Egyházmegye fenntartásában mûködõ Református Átmeneti Anyaotthon (3956 Viss, Kolozsvári út 20.)

2011. évi intézményi térítési díjai:

– az intézményben egy ellátottra jutó önköltség napi összege: 660 Ft,

– az intézményi térítési díj 1 fõre jutó napi összege: 660 Ft,

– az intézményi térítési díj 1 fõre jutó havi összege (30 nappal számolva) 19 850 Ft.

Személyi térítési díj: a jogszabályban foglaltak szerint egy gyermek után 25%, kettõ vagy több gyermek esetében a jövedelem

50%-a. Tartós távollét (pl.: kórház esetén) a jövedelem 20%-a. Felnõttek étkezési hozzájárulása: 200 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

Bársonyos Község Önkormányzata (2883 Bársonyos, Petõfi utca 13.) pályázatot hirdet az Idõskorúak Szociális Otthona

(2883 Bársonyos, Pervatpuszta)

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 önkormányzat 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,

– legalább 3–5 év vezetõi tapasztalat,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

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

– 5 év feletti szakmai tapasztalat.

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 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. 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.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 19.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. augusztus 19.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Bársonyos Község Önkormányzata címére (2883 Bársonyos, Petõfi u. 13.) vagy

– személyesen Lamanda Károlyné polgármester részére (2883 Bársonyos, Petõfi u. 13.)

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1623/2011., valamint a

munkakör megnevezését: „intézményvezetõ (magasabb vezetõ)”.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat Bársonyos Község Önkormányzatának képviselõ-testülete bírálja el a

pályázatok benyújtási határidejének lejárát követõ elsõ testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Maszlavér László a 30/226-6232-es telefonszámon.

***

Lõrinci Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (3021 Lõrinci, Szabadság tér 26.) pályázatot hirdet a Szociális Ellátó-

és Gyermekjóléti Intézmény (3022 Lõrinci, Erõmû tér 37.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény önálló jogi személyiséggel rendelkezõ integrált intézmény. Fenntartója a Szociális

Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás Lõrinci város gesztorságával.

Mûködési területe a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulásban részt vevõ települések közigazgatási területe az ellátott

feladatok szerint.

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

tevékenységi körébe tartozó feladatok irányítása, ellenõrzése.

Az intézmény tevékenységi köre:

– Szociális alapszolgáltatás:

= szociális étkeztetés,

= házi segítségnyújtás,

= jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,

= családsegítés,

= nappali szociális ellátás,

– Gyermekjóléti alapszolgáltatás:

= gyermekjóléti szolgáltatás,

– Védõnõi szolgálat,

– Szakosított ellátás:

= ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás,

= idõsek otthona,

– Kiegészítõ tevékenység: szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítõ tevékenységek

(hivatásos gondnok, Foglalkoztatási Információs Pont).

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség és a 15/1998.

(IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/1. pontjában elõírt képesítés,

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

közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okiratok másolatát,

– a szociális szakvizsga bizonyítvány másolatát vagy a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kinevezést követõ két éven belül vállalja

a szociális szakvizsga letételét,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,
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– 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,

= pályázata elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri,

= 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.

Az álláshely a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

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

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

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

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

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

A magasabb vezetõi pótlék mértéke a pótlékalap 300%-a.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.

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

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot két nyomtatott, összefûzött példányban, postai úton, ajánlott

küldeményként Lõrinci Város polgármestere címére (3021 Lõrinci, Szabadság tér 26.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni

a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1448-2/2011., valamint a következõ szöveget: „Szociális intézményvezetõi

pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálásáról a társult önkormányzatok, valamint a véleményezõ bizottság

javaslatát követõen Lõrinci Város Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 60 napon belül.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lõrinci Város polgármestere nyújt a 37/388-155-ös telefonszámon.

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

***

Mártély Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (6636 Mártély, Rákóczi tér 1.) pályázatot hirdet Mártély Község

Önkormányzat Gondozási Központja (6636 Mártély, Községház u. 19.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

A Gondozási Központ az alábbi szolgáltatásokat végzi:

– étkeztetés,

– házi segítségnyújtás,

– idõsek klubja,

– tanyagondnoki szolgálat.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Gondozási Központ mûködtetése, a szakmai

feladatok, a fent említett szociális alapszolgáltatásokból eredõ feladatok ellátása és a gazdálkodás rendjének betartása, melynek

keretében:

– felelõs az Alapító Okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért,

– felelõs a vagyonkezelés területén a használatába adott vagyon rendeltetésszerû igénybevételéért, megõrzéséért,

– felelõs az Intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerûség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek

érvényesítéséért,

– felelõs a hatályos jogszabályi elõírások szerinti követelmények megteremtéséért és fenntartásáért,

– gyakorolja a munkáltatói jogokat az Intézmény munkatársai felett.

Pályázati feltételek:

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

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

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

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– vagyonnyilatkozat-tétel,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okiratok 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,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

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

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

kivételével – 4 hónap próbaidõ kikötésével.

A magasabb vezetõi megbízással egyidejûleg a közalkalmazott által betöltendõ munkakör: nappali ellátást vezetõ.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 2011. december 1-jétõl 2012. december 31-ig szól.

Illetmény és egyéb juttatások: a Kjt., továbbá a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet [Kjtvhr.] alapján.

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

(a megjelenés idõpontja: 2011. július 25.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, Mártély Község polgármestere, Balogh Jánosné részére

(6636 Mártély, Rákóczi tér 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Intézményvezetõi pályázat”.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a Kjtvhr. 1/A. §-ában foglaltaknak megfelelõen.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 60 napon belül.

A pályázati kiírással kapcsolatosan információ kérhetõ Mártély Község Polgármesteri Hivatal jegyzõjétõl, dr. Tarics Csillától a

62/528-062-es telefonszámon, martelyjegyzo@okszi.net e-mail címen vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

A jegyzõ biztosítja az intézmény megismerésének lehetõségét is. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát

bizalmasan kezeljük.

***

Mezõcsát Kistérség Többcélú Társulása (3450 Mezõcsát, Hõsök tere 24.) pályázatot hirdet a Mezõcsáti Kistérség

Humánszolgáltató Központ (3450 Mezõcsát, Hõsök tere 24.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: Mezõcsát Kistérség Többcélú Társulása által felvállalt

szociális és gyermekjóléti feladtok ellátásának irányítása, szervezése.

Az intézmény tevékenységi köre:

– gyermekjóléti szolgálat,

– családsegítõ szolgálat,

– támogató szolgálat,

– házi segítségnyújtás,

– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,

– fogyatékossággal élõk nappali ellátása.
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Pályázati feltételek:

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

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

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintû ismerete,

– „B” kategóriás jogosítvány,

– magyar állampolgárság,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– azonos feladatokat ellátó intézményben szerzett legalább 1-3 év vezetõi tapasztalat,

– az intézmény tevékenységi köréhez kapcsolódó témacsoportban megszerzett szociális szakvizsga.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintû szervezési és irányítási képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

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

= a pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevõk megismerhetik,

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

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. október 11. napjától 2016. október 10. 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., valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 16.

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

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Mezõcsát Kistérség Többcélú Társulása címére (3450 Mezõcsát, Hõsök tere 24.) vagy

– személyesen Kovács Mihály részére (3450 Mezõcsát, Hõsök tere 24.)

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 86/2011., valamint a

munkakör megnevezését: családgondozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat Mezõcsát Kistérség Társulási Tanácsa bírálja el a pályázatok benyújtási

határidejének lejárát követõ elsõ tanácsi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Mihály nyújt a 49/353-912-es telefonszámon.

***

Miskolc Kistérség Többcélú Társulásának Õszi Napsugár Otthona (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101.) pályázatot hirdet a

Miskolc Kistérség Többcélú Társulásának Õszi Napsugár Otthona

intézményvezetõ-helyettesi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.
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Az intézmény tevékenységi köre:

– tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó intézmény,

– idõsek otthona,

– szenvedélybetegek otthona.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézményvezetõ közvetlen munkatársaként részt

vesz az intézményre vonatkozó célok meghatározásában és végrehajtásában. Szervezi és koordinálja az intézmény szakmai

munkáját. Intézményvezetõ-helyettesként feladata az igazgató munkájának támogatása, szükség esetén helyettesítése, az

Intézmény törvényes és szabályszerû mûködésének, a szakmai program megvalósulásának biztosítása.

Pályázati feltételek:

– felsõfokú szakirányú szakképesítés (szociális munkás, szociálpolitikus vagy szociális menedzser),

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

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,

– szociális szakvizsga,

– cselekvõképesség,

– büntetlen elõélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

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

– az iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,

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

– 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: 2011. október 3. 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 – 4 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ közzététel idõpontja: 2011. augusztus 10.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 9.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Miskolc Kistérség Többcélú Társulásának Õszi Napsugár Otthona címére (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101.),

illetve

– személyesen Baloghné Szabó Ilona (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101.) részére

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 7/153-1/2011., valamint a

beosztás megnevezését: intézményvezetõ-helyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázatok elbírálását az intézmény vezetõje által kijelölt bizottság

véleményezi. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelõ pályázókat személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzõkönyvet

készít. A pályázatot a bizottság véleményének kikérésével az intézmény igazgatója bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Radomszki Lászlóné nyújt a 46/506-703/102-es telefonszámon.

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

***

Nyírgelse Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (4362 Nyírgelse, Kossuth u. 2.) pályázatot hirdet a Szent György

Idõsek Otthona (4362 Nyírgelse, Iskola u. 24.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének részmunkaidõben – heti 20 órában – történõ betöltésére.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az önállóan mûködõ költségvetési szerv tevékenységi

körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása; az intézményben dolgozó alkalmazottak munkájának és az intézmény szakmai

munkájának koordinálása.

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 elõírt 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,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

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

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

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

– szociális szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

– képesítést igazoló okirat(ok) 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 anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhetik, abba betekinthetnek,

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

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

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, 2011. október 1-jétõl 2016. szeptember 30-ig.

Az álláshely betölthetõ: legkorábban 2011. október 1. napjától.

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

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

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

30. nap (a közzététel idõpontja: 2011. augusztus 2.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot papír alapon, postai úton vagy személyesen Nyírgelse Község

Önkormányzatának jegyzõjéhez (4362 Nyírgelse, Kossuth u. 2.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati

adatbázisban szereplõ azonosító számot: 586/2011., valamint a munkakör megnevezését: „Intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának módja: a kiírt feltételeknek megfelelõ pályázókat – a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ

huszonegy napon belül – Nyírgelse Község Önkormányzatának jegyzõje által összehívott háromtagú bizottság személyesen

hallgatja meg. A pályázatokat a bizottság véleményezi. A kinevezésrõl Nyírgelse Község Önkormányzatának képviselõ-testülete

dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat Nyírgelse Község Önkormányzatának képviselõ-testülete a pályázat

benyújtási határidejének lejártát követõ elsõ testületi ülésén bírálja el, amelynek várható ideje: 2011. szeptember 25.

A pályázattal és az intézménnyel kapcsolatban bõvebb információ Nyírgelse Község Önkormányzatának jegyzõjétõl kérhetõ a

42/269-351-es telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban (4362 Nyírgelse, Kossuth u. 2.).

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

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

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

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

Családsegítõ Szolgálat vezetõi feladatainak ellátása.

Pályázati feltételek:

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

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

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okirat bemutatása vagy annak hitelesített 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 anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

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

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. január 1-jétõl 2016. december 31-ig.

A munkakör betölthetõ: legkorábban 2012. január 1. napjától.

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

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

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ megjelenést követõ 30. nap

(a megjelenés idõpontja: 2011. szeptember 1.).

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

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

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

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

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

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács elsõ ülése, de legkésõbb 2011. december 15.

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

mellékû telefonszámon.

***

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

Otthona (8751 Zalakomár, Péczely köz 1.)

igazgatói (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: idõsek ápoló-gondozó otthoni és átmeneti ellátásának,

zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenõrzése az intézmény

székhelyén és telephelyén.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékeltének 8.2. pontjában az intézményvezetõ részére elõírt felsõfokú szakirányú

szakképzettség,

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

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga, ennek hiányában a magasabb vezetõi megbízást követõ két éven belüli letétele,

– büntetlen elõélet,

– 18. életév betöltése,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szociális szakterületen szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okirat(ok) másolata(i),

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

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

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

= a pályázat elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

= pályázata elbírálása nyílt vagy zárt ülésen történjen,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

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

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

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A közalkalmazott által betöltendõ munkakör: szociális munkatárs.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely betölthetõ: legkorábban 2012. január 1. napjától.

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

rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 30.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. augusztus 26.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Zala Megyei Közgyûlés címére (8900 Zalaegerszeg,

Kosztolányi u. 10.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 722/2011/Sz.,

valamint a beosztás megnevezését: „igazgató”. A pályázatot kérjük elektronikus adathordozón (CD lemezen) is benyújtani.

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Halász Gabriella osztályvezetõ nyújt a 92/500-780-as telefonszámon.

***

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

(8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35.)

igazgatói (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

8. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 901



A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Zala megyei gyermekvédelmi szakellátás, területi

gyermekvédelmi szakszolgáltatás, otthont nyújtó és utógondozói ellátás szakmai egységei zavartalan mûködésének, színvonalas

munkájának, gazdálkodásának szervezése, ellenõrzése. A nyertes pályázó munkakörét a magasabb vezetõ beosztással történõ

megbízásra alkalmas képesítése határozza meg.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete I. Részének II. Szakellátások címében az 1., 2., 2/a., illetve 3. pontjában elõírt

bármely képesítés,

– szociális szakvizsga, ennek hiányában a magasabb vezetõi megbízást követõ két éven belül szociális szakvizsga letétele,

amennyiben a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3. §-ának (4) bekezdése alapján a szakvizsga letétele alól nem mentesül,

– 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,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

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

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– büntetlen elõélet,

– 18. életév betöltése,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: gyermekvédelmi vagy szociális szakterületen szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

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

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

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= a pályázata nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalható-e,

= a munkakör elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely betölthetõ: 2012. január 1. napjától.

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

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

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

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

rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 5.

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

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Zala Megyei Közgyûlés címére (8900 Zalaegerszeg,

Kosztolányi u. 10.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 726/2011.Sz.,

valamint a beosztás megnevezését: „igazgató”.

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

elbírálására jogosult szerv a Zala Megyei Közgyûlés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Halász Gabriella osztályvezetõ és Heller Józsefné gyermekvédelmi

referens nyújt a 92/500-780-as és a 92/500-782-es telefonszámon.

***
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Zalaszentlászló Község Önkormányzata (8788 Zalaszentlászló, Kossuth Lajos u. 18.) pályázatot hirdet az Integrált Szociális

Intézmény (8788 Zalaszentlászló, Széchenyi István u. 2.)

intézményvezetõi

álláshelyének teljes munkaidõben (napi 8 óra – heti 40 óra) történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre:

– bentlakásos intézményi ellátás, idõsek otthona (47 fõ),

– házi segítségnyújtás,

– szociális étkeztetés.

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

– az Integrált Szociális Intézmény irányítása,

– az Integrált Szociális Intézmény mûködésével, mûködtetésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása,

– az intézménybe beköltözõ, leendõ ellátottak elõgondozása.

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. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

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

közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek,

– szociális szakvizsga,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– legalább „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély,

– egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– saját gépjármûhasználat vállalása és biztosítása,

– német nyelvû középfokú nyelvvizsga (legalább „A” típusú), alap szintû nyelvtudás,

– felhasználói szintû Hardverismeret,

– szociális gondozás terén szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló, illetve a követelmények igazolására vonatkozó egyéb okiratok közjegyzõ által hitelesített 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 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.

Az álláshely a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ, de legkorábban 2011. szeptember 20. napjától.

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

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

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 12.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. augusztus 10.
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A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton vagy személyesen Zalaszentlászló Község Önkormányzatának

polgármestere címére (8788 Zalaszentlászló, Kossuth Lajos u. 18.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati

adatbázisban szereplõ azonosító számot: 436/2011, valamint a beosztás megnevezését: „Intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Algay Iván Tibor polgármester nyújt a 83/335-001-es, a 30/411-7659-es, a

20/934-8160-as telefonszámokon, illetve a zlaszlo@axelero.hu és az algay.ivan@gmail.com e-mail címeken.
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren del he tõ
a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba

cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:
A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..............................................................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .............................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi
cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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