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P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S O K

P á l y á z a t i f e l h í v á s o k

álláshelyek betöltésére

A Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-a és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Bácsborsódi „Õszi

Napfény” Integrált Szociális Intézmény

igazgatói (magasabb vezetõi)

állásának betöltésére az alábbiak szerint:

A munkahely neve: Bácsborsódi „Õszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény.

Címe: 6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. u. 9.

Beosztás: igazgató.

Munkaköre: végzettség alapján betölthetõ munkakör.

A megbízással járó, ellátandó lényeges feladatok:

– az intézmény felelõs vezetése, irányítása, a jogszabályban meghatározottak szerinti szakszerû és törvényes mûködés, magas

színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenõrzése,

– a költségvetési szervek vezetõi számára jogszabályban elõírt pénzügyi-gazdasági feladatok és jogkörök felelõsségteljes

ellátása, a jóváhagyott éves költségvetés betartása, takarékos gazdálkodás biztosítása,

– a jogszabályban és a fenntartó által elõírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása, fenntartói szabályzatok

betartása és betartatása, pályázatkészítés,

– végzettségnek megfelelõ munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

A vezetõi megbízás feltételei:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– 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,

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 6.4., illetve 8.2. pontjainál az intézményvezetõre meghatározott felsõfokú

képesítés,

– az intézményben betöltött munkakörre szóló határozatlan idejû kinevezés, vagy vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú

végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ munkakörbe történõ határozatlan idõre szóló kinevezés,

– szociális szakvizsga megléte vagy annak hiányában fennáll annak feltétele, hogy a kinevezést követõ két éven belül a 9/2000.

(VIII. 4.) SZCSM rendelet 5. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel a szociális szakvizsgát megszerezheti.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga megléte,

– szociális szakellátásban szerzett ismeretek és gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó szakmai életrajzát,

– a büntetlen elõéletet és a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló – 90 napnál nem régebbi – hatósági

bizonyítványt,

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázata és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
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– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló

összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi beosztás ellátására történõ megbízás 5 év határozott idõre szól, legkorábban 2012. április 1-jétõl

2017. március 31-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ (heti 40 óra).

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, a munkáltató Bácsborsód székhelye, illetve Bácsalmás, Nagybaracska, Gara és Katymár

telephelyek.

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: 2012. március 1.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan, valamint az intézmény tevékenységérõl további információt Nagy László nyújt a

(76) 680-128-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (6000 Kecskemét,

Deák Ferenc tér 3.)

és

– elektronikus úton Csabainé Kun-Szabó Melinda részére a csabainem@mik.bacskiskun.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázók meghallgatását, a pályázat véleményezését, valamint a kormánymegbízott

egyetértésével a pályázat illetékes miniszternek történõ felterjesztését követõen a megbízásról a Bács-Kiskun Megyei

Intézményfenntartó Központ vezetõje dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 napon belül.

***

A Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-a és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Bács-Kiskun

Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat

igazgatói (magasabb vezetõ)

beosztás betöltésére.

A munkahely neve: Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat.

Címe: 6000 Kecskemét, Kiskert tér 6.

Beosztás: igazgató.

Munkaköre: végzettség alapján betölthetõ munkakör.

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

– a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 95. § (1) és

(2) bekezdése szerinti területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, valamint a befogadó gyermekotthoni ellátás végzésére

létrehozott intézmény felelõs vezetése, irányítása, a jogszabályban meghatározottak szerinti szakszerû és törvényes mûködés,

magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenõrzése, a jóváhagyott éves költségvetés betartása, takarékos

gazdálkodás biztosítása,

– a jogszabályban és a fenntartó által elõírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása, fenntartói szabályzatok

betartása és betartatása, pályázatkészítés,

– végzettségnek megfelelõ munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

A vezetõi megbízás feltételei:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész II/3. pontjában a területi gyermekvédelmi szakszolgálat

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

közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– az intézményben fennálló határozatlan idõre szóló kinevezés, illetõleg a vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú

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

– szociális szakvizsga megléte vagy annak hiányában fennáll annak feltétele, hogy a kinevezést követõ két éven belül a 9/2000.

(VIII. 4.) SZCSM rendelet 5. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel a szociális szakvizsgát megszerezheti.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó szakmai életrajzát,

– a büntetlen elõéletet és a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló – 90 napnál nem régebbi – hatósági

bizonyítványt,

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázata és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló

összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi beosztás ellátására történõ megbízás 5 év határozott idõre szól, legkorábban 2012. április 1-jétõl 2017.

március 31-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ (heti 40 óra).

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: 2012. március 1.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan, valamint az intézmény tevékenységérõl további információt Petõ István nyújt a (76) 680-129-es

telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (6000 Kecskemét,

Deák Ferenc tér 3.)

és

– elektronikus úton Csabainé Kun-Szabó Melinda részére a csabainem@mik.bacskiskun.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázók meghallgatását, a pályázat véleményezését, valamint a kormánymegbízott

egyetértésével a pályázat illetékes miniszternek történõ felterjesztését követõen a megbízásról a Bács-Kiskun Megyei

Intézményfenntartó Központ vezetõje dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 napon belül.

***

A Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-a és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Kiskunhalasi

Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona

igazgatói (magasabb vezetõi)

állásának betöltésére az alábbiak szerint:

A munkahely neve: Kiskunhalasi Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona.

Címe: 6400 Kiskunhalas, Kõrösi út 16.

Beosztás: igazgató.

Munkaköre: végzettség alapján betölthetõ munkakör.
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A megbízással járó, ellátandó lényeges feladatok:

– az intézmény felelõs vezetése, irányítása, a jogszabályban meghatározottak szerinti szakszerû és törvényes mûködés, magas

színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenõrzése,

– a költségvetési szervek vezetõi számára jogszabályban elõírt pénzügyi-gazdasági feladatok és jogkörök felelõsségteljes

ellátása, a jóváhagyott éves költségvetés betartása, takarékos gazdálkodás biztosítása,

– a jogszabályban és a fenntartó által elõírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása, fenntartói szabályzatok

betartása és betartatása, pályázatkészítés,

– végzettségnek megfelelõ munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

A vezetõi megbízás feltételei:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség

– 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,

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM Rendelet 3. számú melléklet 6.4., illetve 9.3. pontjainál az intézményvezetõre meghatározott felsõfokú

képesítés,

– az intézményben betöltött munkakörre szóló határozatlan idejû kinevezés, vagy vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú

végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ munkakörbe történõ határozatlan idõre szóló kinevezés,

– szociális szakvizsga megléte vagy annak hiányában fennáll annak feltétele, hogy a kinevezést követõ két éven belül a 9/2000.

(VIII. 4.) SZCSM rendelet 5. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel a szociális szakvizsgát megszerezheti.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga megléte,

– szociális szakellátásban szerzett ismeretek és gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó szakmai életrajzát,

– a büntetlen elõéletet és a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló – 90 napnál nem régebbi – hatósági

bizonyítványt,

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázata és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló

összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi beosztás ellátására történõ megbízás 5 év határozott idõre szól, legkorábban 2012. április 1-jétõl 2017.

március 31-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ (heti 40 óra).

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: 2012. március 1.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan, valamint az intézmény tevékenységérõl további információt Nagy László nyújt a (76) 680-128-as

telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (6000 Kecskemét,

Deák Ferenc tér 3.)

és

– elektronikus úton Csabainé Kun-Szabó Melinda részére a csabainem@mik.bacskiskun.hu e-mail címen keresztül.

2. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 213



A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázók meghallgatását, a pályázat véleményezését, valamint a kormánymegbízott

egyetértésével a pályázat illetékes miniszternek történõ felterjesztését követõen a megbízásról a Bács-Kiskun Megyei

Intézményfenntartó Központ vezetõje dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 napon belül.

***

A Békés Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum

intézményvezetõ (megbízott magasabb vezetõ)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye: 5630 Békés, Farkas Gyula u. 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény

szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény

mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

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

Pályázati feltételek:

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

bevándorolt vagy letelepedett státusz,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– felsõfokú, szociális végzettség, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük

feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakirányú végzettség,

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

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követõ 2 éven belül annak megszerzését, vagy

a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl

szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása,

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

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– legalább 10 éves, e területen szerzett vezetõi gyakorlat,

– közigazgatásban szerzett vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

– szociális szakvizsgát, vagy a szakvizsga alóli mentességet igazoló okmány másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a

szociális szakvizsga letételének kötelezettségét vállalja,

– hatósági bizonyítvány büntetlen elõélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól

eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,

– szakmai önéletrajz,

– az intézmény mûködésére vonatkozó szakmai és vezetõi koncepció,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben

szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A beosztás betölthetõségének idõpontja: 2012. április 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 20. (az NKI honlapon történõ megjelenést követõ 30. nap)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartási

Fõosztály nyújt, a (66) 441-536-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, ajánlott, elsõbbségi küldeményként, a pályázatnak a Békés Megyei

Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.). A borítékon kérjük feltüntetni:

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum, igazgatói pályázat.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a szociális igazgatásról és

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a

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

alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

***

A Békés Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ

intézményvezetõ (megbízott magasabb vezetõ)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 1 évre szól.

A munkavégzés helye: 5600 Békéscsaba, Degré u. 59.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény vezetõjének feladata az intézmény

szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény

mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

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

Pályázati feltételek:

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

bevándorolt vagy letelepedett státusz,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– felsõfokú, szociális végzettség, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük

feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakirányú végzettség,

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

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követõ 2 éven belül annak megszerzését, vagy

a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl

szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása,

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

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

– szociális szakvizsgát, vagy a szakvizsga alóli mentességet igazoló okmány másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a

szociális szakvizsga letételének kötelezettségét vállalja,

– hatósági bizonyítvány büntetlen elõélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól

eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,

– szakmai önéletrajz,

– az intézmény mûködésére vonatkozó szakmai és vezetõi koncepció,

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

meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben

szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetõségének idõpontja: 2012. április 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 20. (az NKI honlapon történõ megjelenést követõ 30. nap)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartási

Fõosztály nyújt, a (66) 441-536-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, ajánlott, elsõbbségi küldeményként, a pályázatnak a Békés Megyei Intézményfenntartó

Központ címére történõ megküldésével (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.). A borítékon kérjük feltüntetni: Békés Megyei Szociális,

Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ, igazgatói pályázat.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a szociális igazgatásról és

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a

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

alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

***

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

20/A. § alapján pályázatot hirdet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális- és Gyermekvédelmi Központ

intézményvezetõ (magasabb vezetõ)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 év idõtartamra, 2012. április 1-jétõl – 2017. március 31-ig

szól.

A munkavégzés helye: 3532 Miskolc, Városház tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény

szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, döntéshozatal az intézmény

mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe, a szociális és gyermekvédelmi

munka szakmai irányítása, az intézmény versenyképességének növelése, az intézmény mûködését érintõ pályázati lehetõségek

figyelése, pályázatok készítése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

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

bevándorolt vagy letelepedett státus,

– cselekvõképesség,

– büntetlen elõélet,

– fõiskola, felsõfokú szociális alapvégzettség vagy mentálhigiénés szakember végzettség,
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– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

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

– az intézményben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejûleg határozatlan idõre szóló

alkalmazás,

– szociális szakvizsga.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szociális, illetve gyermekvédelmi intézményben szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

– három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, a büntetlen elõélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll

olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,

– a pályázó szakmai önéletrajza,

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

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik

személlyel közléséhez),

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának

(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

– nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

A munkakör betöltésének idõpontja: a munkakör 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Hideg Imre a (46) 517-643-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ címére, Nagy András a Központ

vezetõje nevére történõ megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban

szereplõ azonosító számot: B-IK/95-5/2012., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

– személyesen: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ, Nagy András Központvezetõ Titkárságán, 3525 Miskolc,

Városház tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. január 23.

***

A Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény

20/A. §, valamint annak a közoktatási intézményekben történõ végrehajtásáról szóló, módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a,

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

rendelet 3. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 16–18. §-ai és 30. §-a alapján pályázatot hirdet a Dr. Molnár

István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.)

magasabb vezetõi (igazgatói)

beosztásának megbízással történõ betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. április 1-jétõl 2016. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.).

A magasabb vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54. § -ában és 55. §-ának

(2) bekezdésében meghatározottak, így különösen az intézmény szakszerû és törvényes mûködésének, költséghatékony

gazdálkodásának biztosítása. A pedagógiai munka irányítása, az intézmény ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségirányítási

programjában foglaltak megvalósításának irányítása. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
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és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályokban az intézmény hatáskörébe utalt szakmai és egyéb feladatok szervezése.

Az intézmény képviselete.

Illetmény és juttatások: bérezésre és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény,

valamint annak a közoktatási intézményekben történõ végrehajtásáról szóló módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet és a

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

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,

– oligofrénpedagógiai szakos gyógypedagógiai tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga,

– másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi

szakképzettség,

– legalább 5 éves, a közoktatási törvény 18. § (5)–(6) bekezdései szerinti szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményben szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, melynek tartalmaznia kell a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési

elképzeléseket, az egyes intézményegységek irányítására vonatkozó elképzeléseket,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program maximum 1 A/4 oldal terjedelmû összefoglalása (mely a döntés-elõkészítõ anyag

részét képezi),

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól

eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– szakképzettséget, illetve szakvizsgát igazoló oklevél közjegyzõ által hitelesített másolat,

– a legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás,

– a vezetõi gyakorlatról szóló munkáltatói igazolás,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben

szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 20. 16 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Mária, az Intézmény-fenntartási Fõosztály munkatársa nyújt az

(52) 507-562-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjéhez (4024 Debrecen,

Piac u. 54.) kell benyújtani 6 példányban (egy eredeti és öt másolat), zárt borítékban (azonosító: 55-1/2012. – Pályázat Dr. Molnár

István Iskola). A pályázatoknak postai úton és személyesen egyaránt 2012. február 20-án 16 óráig be kell érkeznie.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Hajdú-Bihar Megyei

Intézményfenntartó Központ vezetõjének – a kormánymegbízott egyetértésével tett – javaslata alapján az oktatásért felelõs

miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

Az NKI honlapján való megjelenés idõpontja: 2012. január 27.

***

A Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény

20/A. §, valamint annak a közoktatási intézményekben történõ végrehajtásáról szóló, módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a,

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

rendelet 3. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 16–18. §-ai és 30. §-a alapján pályázatot hirdet az Éltes

Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (4200 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 10–12.)

magasabb vezetõi (igazgatói)

beosztásának megbízással történõ betöltésére.

218 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 2. szám



A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. április 1-jétõl 2016. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye (4200 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 10–12.).

A magasabb vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54. §-ában és 55. §-ának

(2) bekezdésében meghatározottak, így különösen az intézmény szakszerû és törvényes mûködésének, költséghatékony

gazdálkodásának biztosítása. A pedagógiai munka irányítása, az intézmény ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségirányítási

programjában foglaltak megvalósításának irányítása. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben

és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályokban az intézmény hatáskörébe utalt szakmai és egyéb feladatok szervezése. Az

intézmény képviselete.

Illetmény és juttatások: bérezésre és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény,

valamint annak a közoktatási intézményekben történõ végrehajtásáról szóló módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet és a

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

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,

– oligofrénpedagógiai szakos gyógypedagógiai tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga,

– másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi

szakképzettség,

– legalább 5 éves, a közoktatási törvény 18. § (5)–(6) bekezdései szerinti szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményben szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, melynek tartalmaznia kell a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési

elképzeléseket, az egyes intézményegységek irányítására vonatkozó elképzeléseket,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program maximum 1 A/4 oldal terjedelmû összefoglalása (mely a döntés elõkészítõ anyag

részét képezi),

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól

eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– szakképzettséget, illetve szakvizsgát igazoló oklevél közjegyzõ által hitelesített másolata,

– a legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás,

– a vezetõi gyakorlatról szóló munkáltatói igazolás,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben

szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 20. 16 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Mária, az Intézmény-fenntartási Fõosztály munkatársa nyújt az

(52) 507-562-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjéhez (4024 Debrecen,

Piac u. 54.) kell benyújtani 6 példányban (egy eredeti és öt másolat), zárt borítékban (azonosító: 54-1/2012. – Pályázat Éltes Mátyás

Iskola). A pályázatoknak postai úton és személyesen egyaránt 2012. február 20-án 16 óráig be kell érkeznie.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Hajdú-Bihar Megyei

Intézményfenntartó Központ vezetõjének – a kormánymegbízott egyetértésével tett – javaslata alapján az oktatásért felelõs

miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

Az NKI honlapján való megjelenés idõpontja: 2012. január 27.

***
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A Heves Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet az Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete

intézményvezetõ (magasabb vezetõ)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. április 1-jétõl 2017. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3399 Andornaktálya, Rákóczi út 289.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a személyes gondoskodást nyújtó szociális

intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben megállapított feladatok.

Szakosított ellátás keretében fogyatékos személyek részére intézményi keretek között ápolás-gondozás biztosítása. Támogató

Szolgálat mûködtetése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– fõiskola [az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség];

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

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– az intézményben fennálló, illetve a megbízással egyidejûleg létesítendõ határozatlan idõre szóló közalkalmazotti jogviszony.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– legalább 3 éves, szociális területen szerzett vezetõi gyakorlat,

– szociális szakvizsga,

– szociális foglalkoztatásban szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– képesítést igazoló okiratok másolata,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program,

– a pályázó legalább 5 év szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, a pályázati eljárásban

résztvevõk pályázati anyagba való betekintéséhez, teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik

személlyel közléséhez),

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bozáné Novák Ibolya a HMIK Szociális és Gyermekvédelmi Osztály

vezetõje nyújt a (36) 521-351-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása két nyomtatott, összefûzött példányban és egy CD lemezen történik,

– postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (3300 Eger, Kossuth

L. u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 32/2012/220., valamint a munkakör

megnevezését: intézményvezetõ.

– személyesen: Benedek Istvánnak a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének, Heves megye, 3300 Eger, Kossuth

L. u. 9.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Heves Megyei

Intézményfenntartó Központ vezetõje dönt a vezetõ személyérõl.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. február 2.

***

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

20/A. § alapján pályázatot hirdet a „Gólyafészek Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona

intézményvezetõ (magasabb vezetõ)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás 5 év határozott idõre, 2012. április 1-jétõl 2017. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Zöldfa u. 48. sz.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény

szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény

mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

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

rendelet 113. §-ában foglaltak figyelembevételével,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti – legalább 5 éves – szakmai tapasztalat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan

eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,

– szakmai önéletrajz,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,

– nyilatkozat arról, hogya pályázóval szemben a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik

személlyel közléséhez),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Andrea, az Intézmény-fenntartási Fõosztály vezetõje nyújt az

(56) 505-338-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

a pályázatot papír alapon, két eredeti példányban kell benyújtani,

– postai úton: a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (5000 Szolnok,

Kossuth Lajos út 2.),

– személyesen: Dr. Bozó Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje részére (5000 Szolnok,

Kossuth Lajos út 2..
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. január 20.

***

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

20/A. § alapján pályázatot hirdet a „Kastély Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona

és Rehabilitációs Intézménye

intézményvezetõ (magasabb vezetõ)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. április 1-jétõl 2017. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5052 Újszász, Abonyi út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény

szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény

mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2., 9.3., illetve 10.3. pontjaiban meghatározott szakirányú

szakképzettség a rendelet 113. §-ában foglaltak figyelembevételével,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti – legalább 5 éves – szakmai tapasztalat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan

eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,

– szakmai önéletrajz,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik

személlyel közléséhez),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Andrea, az Intézmény-fenntartási Fõosztály vezetõje nyújt az

(56) 505-338-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

a pályázatot papír alapon, két eredeti példányban kell benyújtani,

– postai úton: a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (5000 Szolnok,

Kossuth Lajos út 2.),

– személyesen: Dr. Bozó Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje részére (5000 Szolnok,

Kossuth Lajos út 2.).
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. január 25.

***

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

20/A. § alapján pályázatot hirdet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon

intézményvezetõ (magasabb vezetõ)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. április 1-jétõl 2017. július 1-jéig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky u. 37.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata az

intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az

intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történõ végrehajtásáról

rendelkezõ 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (1) bekezdés a) pontjában és a (3) bekezdésben meghatározott

szakirányú végzettség, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (7) bekezdésében foglaltakra,

– pedagógus szakvizsga,

– pedagógus munkakörben szerzett – legalább 5 éves – szakmai tapasztalat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan

eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,

– szakmai önéletrajz,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik

személlyel közléséhez),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Andrea, az Intézmény-fenntartási Fõosztály vezetõje nyújt az

(56) 505-338-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

a pályázatot papír alapon, két eredeti példányban kell benyújtani,

– postai úton: a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (5000 Szolnok,

Kossuth Lajos út 2.),
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– személyesen: Dr. Bozó Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje részére (5000 Szolnok,

Kossuth Lajos út 2.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje a kormánymegbízott egyetértésével felterjeszti javaslatát az oktatásért felelõs

miniszterhez. A magasabb vezetõi megbízásról az oktatásért felelõs miniszter dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a

pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. január 20.

***

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

20/A. § alapján pályázatot hirdet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,

Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon

intézményvezetõ (magasabb vezetõ)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. április 1-jétõl 2017. július 1-jéig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza út 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata

az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az

intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történõ végrehajtásáról

rendelkezõ 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (1) bekezdés a) pontjában és a (3) bekezdésben meghatározott

szakirányú végzettség, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (7) bekezdésében foglaltakra,

– pedagógus szakvizsga,

– pedagógus-munkakörben szerzett – legalább 5 éves – szakmai tapasztalat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan

eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,

– szakmai önéletrajz,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik

személlyel közléséhez),

– nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Andrea, az Intézmény-fenntartási Fõosztály vezetõje nyújt az

(56) 505-338-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

– a pályázatot papír alapon, két eredeti példányban kell benyújtani,
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– postai úton: a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (5000 Szolnok,

Kossuth Lajos út 2.),

– személyesen: Dr. Bozó Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje részére (5000 Szolnok,

Kossuth Lajos út 2.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje a kormánymegbízott egyetértésével felterjeszti javaslatát az oktatásért felelõs

miniszterhez. A magasabb vezetõi megbízásról az oktatásért felelõs miniszter dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a

pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. január 20.

***

A Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

20/A. § alapján pályázatot hirdet a Glatz Gyula Szociális Központ (2500 Esztergom, Simor János u. 122.)

igazgatói – magasabb vezetõi –

beosztásának betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. április 1-jétõl 2017. március 31-ig

szól.

Munkavégzés helye: 2500 Esztergom, Simor János u. 122.

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata

az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal

az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(Kjt.) és a Kjt.-nek a – szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ – végrehajtásáról rendelkezõ

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 1., 3–4., és 8.1. pontjaiban elõírt szakirányú szakképzettség

valamelyikének a megléte,

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

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– cselekvõképesség,

– büntetlen elõélet.

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

a végzettségének megfelelõ közalkalmazotti szakmai munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– részletes szakmai életrajzot,

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

– érvényes hatósági bizonyítványt a büntetlen elõélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól

eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumot(okat),

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyzõ által hitelesített

másolatát,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben

szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja, hogy eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
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A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatot a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán

történõ megjelenését követõ 30 napon belül kell benyújtani (a megjelenés idõpontja: 2012. január 25.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ

Intézményfenntartási Fõosztályán Süttõ Erika fõosztályvezetõ nyújt a (34) 517-225-ös, illetve a (20) 576-3426-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja, formája:

– postai úton a pályázatot 3 példányban (egy eredeti és két másolati), továbbá egy példányban CD-n a Komárom-Esztergom

Megyei Intézményfenntartó Központ címére (2800 Tatabánya, Fõ tér 4.) lehet megküldeni,

– személyesen zárt borítékban és 3 példányban (egy eredeti és két másolati), valamint egy példány CD-n lehet leadni a

pályázatot a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ Tatabánya, Fõ tér 4. alatti épületének 342. irodájában.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ számot: 24/2012., valamint a beosztás megnevezését: igazgató

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázót bizottság hallgatja meg. A Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó

Központ vezetõje a bizottság írásbeli véleményét mérlegelve és a kormánymegbízott egyetértésével dönt a pályázatokról.

Az intézményvezetõi megbízásról tájékoztatja a szociális ágazatot irányító minisztert.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ pályázó

hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

***

A Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

20/A. § alapján pályázatot hirdet a Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény (2509 Esztergom – Kertváros,

Dr. Niedermann Gyula u.1.)

fõigazgatói – magasabb vezetõi –

beosztásának betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. április 1-jétõl 2017. március 31-ig

szól.

Munkavégzés helye: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az

intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az

intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.

(Kjt.) és a Kjt.-nek a – szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ – végrehajtásáról rendelkezõ

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szabályai az irányadók.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.2., 6.4., 8.2. és 9.3. pontjaiban elõírt szakirányú szakképzettség

valamelyikének a megléte,

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

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– cselekvõképesség,

– büntetlen elõélet.

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

végzettségének megfelelõ közalkalmazotti szakmai munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– részletes szakmai életrajzot,

– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
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– érvényes hatósági bizonyítványt a büntetlen elõélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól

eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumot(okat),

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyzõ által hitelesített

másolatát,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben

szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja, hogy eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatot a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán

történõ megjelenését követõ 30 napon belül kell benyújtani (a megjelenés idõpontja: 2012. január 25.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ

Intézményfenntartási Fõosztályán Süttõ Erika fõosztályvezetõ nyújt a (34) 517-225-ös, illetve a (20) 576-3426-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja, formája:

– postai úton a pályázatot 3 példányban (egy eredeti és két másolati), továbbá egy példányban CD-n a Komárom-Esztergom

Megyei Intézményfenntartó Központ címére (2800 Tatabánya, Fõ tér 4.) lehet megküldeni,

– személyesen zárt borítékban és 3 példányban (egy eredeti és két másolati), valamint egy példány CD-n lehet leadni a

pályázatot a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ Tatabánya, Fõ tér 4. alatti épületének 342. irodájában.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ számot: 25/2012., valamint a beosztás megnevezését:

fõigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázót bizottság hallgatja meg. A Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó

Központ vezetõje a bizottság írásbeli véleményét mérlegelve és a kormánymegbízott egyetértésével dönt a pályázatokról.

Az intézményvezetõi megbízásról tájékoztatja a szociális ágazatot irányító minisztert.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ pályázó

hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

***

A Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

20/A. § alapján pályázatot hirdet a Komárom-Esztergom Megyei Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény (2800 Tatabánya–

Síkvölgy)

igazgatói – magasabb vezetõi –

munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. április 1-jétõl 2017. március 31-ig

szól.

Munkavégzés helye: 2800 Tatabánya – Síkvölgy

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata

az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal

az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(Kjt.) és a Kjt.-nek a – szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ – végrehajtásáról rendelkezõ

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szabályai az irányadók.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 6.3. és 9.3. pontjaiban elõírt szakirányú szakképzettség valamelyikének a

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

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– cselekvõképesség,

– büntetlen elõélet.

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

végzettségének megfelelõ szociális intézményi szakmai munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó részletes szakmai életrajzát,

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

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumot(okat),

– érvényes hatósági bizonyítványt a büntetlen elõélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól

eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben

szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja, hogy eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyzõ által hitelesített

másolatát.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatot a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán

történõ megjelenését követõ 30 napon belül kell benyújtani (a megjelenés idõpontja: 2012. január 25.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ

Intézményfenntartási Fõosztályán Süttõ Erika fõosztályvezetõ nyújt a (34) 517-225-ös, illetve a (20) 576-3426-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja, formája:

– postai úton a pályázatot 3 példányban (egy eredeti és két másolati), továbbá egy példányban CD-n a Komárom-Esztergom

Megyei Intézményfenntartó Központ címére (2800 Tatabánya, Fõ tér 4.) lehet megküldeni,

– személyesen zárt borítékban és 3 példányban (egy eredeti és két másolati), valamint egy példány CD-n lehet leadni a

pályázatot a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ Tatabánya, Fõ tér 4. alatti épületének 342. irodájában.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ számot: 26/2012., valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázót bizottság hallgatja meg. A Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó

Központ vezetõje a bizottság írásbeli véleményét mérlegelve és a kormánymegbízott egyetértésével dönt a pályázatokról.

Az intézményvezetõi megbízásról tájékoztatja a szociális ágazatot irányító minisztert.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ pályázó

hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

***

A Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

intézményvezetõ (magasabb vezetõ)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. augusztus 1.–2017. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2643 Diósjenõ, Kastély.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének a feladata az intézmény

szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos költségvetési gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, valamint

döntéshozatal az intézmény mûködtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

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

Pályázati feltételek:

– fõiskola,

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

SZCSM rendelet 3. számú melléklet 6.4. pontjában az intézményvezetõ számára elõírt felsõfokú végzettség,

– legalább öt 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,

– a magasabb vezetõ beosztásra történõ megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvõképességet kizáró vagy

korlátozó gondokság alatt,

– büntetlen elõélet,

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

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egyetemi végzettség,

– vezetõi tapasztalat,

– szociális szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

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

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum

(pl.: munkáltatói intézkedés, jogviszony igazolás),

– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem

áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó elõzetes kötelezettségvállalását arra, hogy – nyertes pályázóként – az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl

szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti idõben vagyonnyilatkozatot tesz,

– szociális szakvizsgával nem rendelkezõ pályázó nyilatkozata arról, hogy a szakvizsga letételéhez szükséges feltételekkel

rendelkezik, valamint arról, hogy a szakvizsga kötelezettségének a vonatkozó jogszabályban foglalt határidõben eleget tesz,

– a pályázó elõzetes kötelezettségvállalása arra, hogy – nyertes pályázóként – a megbízást megelõzõen nyilatkozik, hogy nem áll

cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szlovacsek Gyuláné, valamint dr. Handó Beatrix nyújt a (32) 620-251-es,

valamint a (32) 620-266-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton, 2012. március 9. napján 13.00 óráig beérkezõen, a pályázatnak a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ

címére történõ megküldésével (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ

azonosító számot: 480/2012., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ;

– személyesen: a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ Jogi és Humánpolitikai Fõosztályán, dr. Handó Beatrixnál (Nógrád

megye, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 2012. március 9. napján 13.00 óráig.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a magasabb vezetõi állásra érvényes jelentkezést benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. §

(6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõ
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huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendõ munkakör

feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg. A pályázatokról a vélemények kikérése után a fenntartó

vezetõje dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 7.

***

A Pest Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:

Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Speciális

Otthon (székhely: 2740 Abony, Nagykõrösi út 10.)

igazgatói

állásának betöltésére.

Az igazgató által ellátandó feladatok: a 120 férõhelyes, értelmi fogyatékos személyek ápoló-gondozó ellátását biztosító

intézmény vezetése, zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenõrzése.

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval

közalkalmazotti jogviszonyban áll, így amennyiben az igazgatói állást elnyerõ pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a

pályázónak a vezetõi megbízással egyidejû, határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezése az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú

mellékletének 6.4. pontjában elõírt, felsõfokú szakképesítést igénylõ munkakörök valamelyikébe történik.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Az igazgatói megbízás idõtartama: a Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján az igazgatói megbízás 3 évre (2012. április 1-jétõl 2015. március

31-ig) szól, az újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ

kikötésével.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 6.4. pontja szerinti felsõfokú szakképzettség,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján: legalább öt 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,

– vezetõi gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,

– fogyatékos személyek ellátása terén szerzett gyakorlat,

– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– képesítést igazoló okirat(ok) pályázó által hitelesített másolatát,

– a pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot (lakcím, telefonszám és e-mail

elérhetõséggel, maximum 5 oldalban, fényképpel ellátva),

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

– a pályázó 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § szerinti nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy

korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat beadása szükséges.
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Bérezés, juttatások:

– a bérezés a Kjt.,

– a pótlékok a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán

történõ megjelenéstõl számított határidõt figyelembe véve 2012. február 23. 24 óra (a megjelenés idõpontja: 2012. január 23.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 2 példányban, írásban (A/4-es lapon, Times New Roman betûtípussal, 12-es

mérettel gépelten) kell benyújtani a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartó Fõosztályára (1052 Budapest,

Városház u. 7.), valamint elektronikusan, szkennelt formában (PDF, jpg), minden melléklet csatolásával a szocialis.mik@pmkh.hu

e-mail címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a XIV-MIK-IF/18-1/2012 iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését: „Pest

Megyei Speciális Otthon – Abony, Igazgató.”

A pályázati határidõt figyelembe véve a postára adás határideje – a postai bélyegzõ szerint – legkésõbb 2012. február 23. 24 óra,

az elektronikus megküldés határideje szintén 2012. február 23. 24 óra.

A pályázat érvényessége: a pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek

egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetõség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a magasabb vezetõi állásra érvényes pályamunkát benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. §

(6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõ

huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendõ munkakör

feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg.

A 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontja szerint a pályázat ágazati miniszterhez történõ felterjesztésének

határideje: 2012. március 22.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ: a Pest Megyei Intézményfenntartó Központnál Farkas Henriettától (1052 Budapest,

Városház u. 7.), telefonszám: 233-6966, 233-6840.

***

A Pest Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:

Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Pest

Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi u. 22.)

igazgatói

állásának betöltésére.

Az igazgató által ellátandó feladatok: a Pest megyei gyermekvédelmi szakellátást (nevelõszülõi hálózat, gyermekotthoni hálózat,

területi gyermekvédelmi szakszolgálat) mûködtetõ intézmény, a PM TEGYESZI vezetése, valamint az intézmény zavartalan

mûködésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenõrzése.

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval

közalkalmazotti jogviszonyban áll, így amennyiben az igazgatói állást elnyerõ pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a

pályázónak a vezetõi megbízással egyidejû, határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezése a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú

mellékletének II. Részében a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók tekintetében elõírt, felsõfokú szakképesítést igénylõ

munkakörök valamelyikébe történik.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Az igazgatói megbízás idõtartama: a Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján az igazgatói megbízás 3 évre (2012. április 1-jétõl 2015. március

31-ig) szól, az újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ

kikötésével.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész II/1–3. pontjában elõírt felsõfokú szakképzettség,

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

szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
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– vezetõi gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– gyermekvédelmi intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,

– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– képesítést igazoló okirat(ok) pályázó által hitelesített másolatát,

– a pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot (lakcím, telefonszám és e-mail

elérhetõséggel, maximum 5 oldalban, fényképpel ellátva),

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának

(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn,

– a pályázó 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § szerinti nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy

korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat beadása szükséges.

Bérezés, juttatások:

– a bérezés a Kjt.,

– a vezetõi pótlék mértéke a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú melléklete

alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán

történõ megjelenéstõl számított határidõt figyelembe véve 2012. február 23. 24 óra (a megjelenés idõpontja: 2012. január 23.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 2 példányban, írásban (A/4-es lapon, Times New Roman betûtípussal, 12-es

mérettel gépelten) kell benyújtani a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartó Fõosztályára (1052 Budapest,

Városház u. 7.), valamint elektronikusan, szkennelt formában (PDF, jpg), minden melléklet csatolásával a gyermekvedelem.mik@pmkh.hu

e-mail címre. A pályázat hivatkozási száma: XIV-MIK-IF/15-1/2012. A hivatkozási számot kérjük a pályázaton feltüntetni.

A pályázati határidõt figyelembe véve a postára adás határideje – a postai bélyegzõ szerint – legkésõbb 2012. február 23. 24 óra,

az elektronikus megküldés határideje szintén 2012. február 23. 24 óra.

A pályázat érvényessége: a pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek

egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetõség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a magasabb vezetõi állásra érvényes pályamunkát benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. §

(6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõ

huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendõ munkakör

feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg.

A 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontja szerint a pályázat ágazati miniszterhez történõ felterjesztésének

határideje: 2012. március 22.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ: a Pest Megyei Intézményfenntartó Központnál Urr Anitától (1052 Budapest,

Városház u. 7.) a 233-6862-es vagy a 233-6840-es telefonszámon.

***

A Pest Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:

Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a TOPhÁZ

Speciális Otthon (székhely: 2132 Göd, Munkácsy M. u. 2.)

igazgatói

állásának betöltésére.
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Az igazgató által ellátandó feladatok: a 220 férõhelyes, értelmi fogyatékos személyek ápoló-gondozó ellátását biztosító

intézmény vezetése, zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenõrzése.

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval

közalkalmazotti jogviszonyban áll, így amennyiben az igazgatói állást elnyerõ pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a

pályázónak a vezetõi megbízással egyidejû, határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezése az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú

mellékletének 6.4. pontjában elõírt, felsõfokú szakképesítést igénylõ munkakörök valamelyikébe történik.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Az igazgatói megbízás idõtartama: a Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján az igazgatói megbízás 3 évre (2012. április 1-jétõl 2015. március

31-ig) szól, az újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ

kikötésével.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 6.4. pontja szerinti felsõfokú szakképzettség,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján: legalább öt 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,

– vezetõi gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,

– fogyatékos személyek ellátása terén szerzett gyakorlat,

– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– képesítést igazoló okirat(ok) pályázó által hitelesített másolatát,

– a pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot (lakcím, telefonszám és e-mail

elérhetõséggel, maximum 5 oldalban, fényképpel ellátva),

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

– a pályázó 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § szerinti nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy

korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat beadása szükséges.

Bérezés, juttatások:

– a bérezés a Kjt.,

– a pótlékok a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán

történõ megjelenéstõl számított határidõt figyelembe véve 2012. február 23. 24 óra (a megjelenés idõpontja: 2012. január 23.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 2 példányban, írásban (A/4-es lapon, Times New Roman betûtípussal, 12-es

mérettel gépelten) kell benyújtani a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartó Fõosztályára (1052 Budapest,

Városház u. 7.), valamint elektronikusan, szkennelt formában (PDF, jpg), minden melléklet csatolásával a szocialis.mik@pmkh.hu

e-mail címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a XIV-MIK-IF/19-1/2012 iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését: „Pest

Megyei TOPhÁZ Speciális Otthon – Göd, Igazgató.”

A pályázati határidõt figyelembe véve a postára adás határideje – a postai bélyegzõ szerint – legkésõbb 2012. február 23. 24 óra,

az elektronikus megküldés határideje szintén 2012. február 23. 24 óra.

A pályázat érvényessége: a pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek

egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetõség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a magasabb vezetõi állásra érvényes pályamunkát benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. §

(6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõ

huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendõ munkakör

feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg.

A 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontja szerint a pályázat ágazati miniszterhez történõ felterjesztésének

határideje: 2012. március 22.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ: a Pest Megyei Intézményfenntartó Központnál Farkas Henriettától (1052 Budapest,

Városház u. 7.), telefonszám: 233-6966, 233-6840.

***

A Pest Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:

Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet az Integrált

Szociális Otthon (székhely: 2365 Inárcs, Tanács u. 2.)

igazgatói

állásának betöltésére.

Az igazgató által ellátandó feladatok: a 207 férõhelyes, 92 értelmi fogyatékos, valamint 115 szenvedélybeteg személy

ápoló-gondozó ellátását biztosító intézmény vezetése, zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése,

irányítása, ellenõrzése.

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval

közalkalmazotti jogviszonyban áll, így amennyiben az igazgatói állást elnyerõ pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a

pályázónak a vezetõi megbízással egyidejû, határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezése az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú

mellékletének 6.4. vagy 10.3. pontjában elõírt, felsõfokú szakképesítést igénylõ munkakörök valamelyikébe történik.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Az igazgatói megbízás idõtartama: a Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján az igazgatói megbízás 3 évre (2012. április 1-jétõl 2015. március

31-ig) szól, az újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ

kikötésével.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 6.4. vagy 10.3. pontjai szerinti felsõfokú szakképzettség,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján: legalább öt 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,

– vezetõi gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,

– fogyatékos személyek, illetve szenvedélybetegek ellátása terén szerzett gyakorlat,

– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– képesítést igazoló okirat(ok) pályázó által hitelesített másolatát,

– a pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot (lakcím, telefonszám és e-mail

elérhetõséggel, maximum 5 oldalban, fényképpel ellátva),

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

– a pályázó 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § szerinti nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy

korlátozó gondnokság alatt.
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A munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat beadása szükséges.

Bérezés, juttatások:

– a bérezés a Kjt.,

– a pótlékok a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán

történõ megjelenéstõl számított határidõt figyelembe véve 2012. február 23. 24 óra (a megjelenés idõpontja: 2012. január 23.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 2 példányban, írásban (A/4-es lapon, Times New Roman betûtípussal, 12-es

mérettel gépelten) kell benyújtani a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartó Fõosztályára (1052 Budapest,

Városház u. 7.), valamint elektronikusan, szkennelt formában (PDF, jpg), minden melléklet csatolásával a szocialis.mik@pmkh.hu

e-mail címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a XIV-MIK-IF/20-1/2012 iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését: „Pest

Megyei Integrált Szociális Otthon – Inárcs, Igazgató.”

A pályázati határidõt figyelembe véve a postára adás határideje – a postai bélyegzõ szerint – legkésõbb 2012. február 23. 24 óra,

az elektronikus megküldés határideje szintén 2012. február 23. 24 óra.

A pályázat érvényessége: a pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek

egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetõség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a magasabb vezetõi állásra érvényes pályamunkát benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. §

(6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõ

huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendõ munkakör

feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg.

A 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontja szerint a pályázat ágazati miniszterhez történõ felterjesztésének

határideje: 2012. március 22.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ: a Pest Megyei Intézményfenntartó Központnál Farkas Henriettától (1052 Budapest,

Városház u. 7.), telefonszám: 233-6966, 233-6840.

***

A Pest Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:

Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet az Idõsek

Otthona (székhely: 2340 Kiskunlacháza, Külsõ Ráckevei út 194.)

igazgatói

állásának betöltésére.

Az igazgató által ellátandó feladatok: a 132 férõhelyes idõs személyek ápoló-gondozó ellátását biztosító intézmény vezetése,

zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenõrzése.

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval

közalkalmazotti jogviszonyban áll, így amennyiben az igazgatói állást elnyerõ pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a

pályázónak a vezetõi megbízással egyidejû, határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezése az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú

mellékletének 8.2. pontjában elõírt, felsõfokú szakképesítést igénylõ munkakörök valamelyikébe történik.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Az igazgatói megbízás idõtartama: a Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján az igazgatói megbízás 3 évre (2012. április 1-jétõl 2015. március

31-ig) szól, az újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ

kikötésével.

Pályázati feltételek:

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

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján: legalább öt 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,
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– vezetõi gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,

– idõsgondozás terén szerzett gyakorlat,

– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– képesítést igazoló okirat(ok) pályázó által hitelesített másolatát,

– a pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot (lakcím, telefonszám és e-mail

elérhetõséggel, maximum 5 oldalban, fényképpel ellátva),

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

– a pályázó 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § szerinti nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy

korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat beadása szükséges.

Bérezés, juttatások:

– a bérezés a Kjt.,

– a pótlékok a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán

történõ megjelenéstõl számított határidõt figyelembe véve 2012. február 23. 24 óra (a megjelenés idõpontja: 2012. január 23.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 2 példányban, írásban (A/4-es lapon, Times New Roman betûtípussal, 12-es

mérettel gépelten) kell benyújtani a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartó Fõosztályára (1052 Budapest,

Városház u. 7.), valamint elektronikusan, szkennelt formában (PDF, jpg), minden melléklet csatolásával a szocialis.mik@pmkh.hu

e-mail címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a XIV-MIK-IF/24-1/2012 iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését: „Pest

Megyei Idõsek Otthona – Kiskunlacháza, Igazgató.”

A pályázati határidõt figyelembe véve a postára adás határideje – a postai bélyegzõ szerint – legkésõbb 2012. február 23. 24 óra,

az elektronikus megküldés határideje szintén 2012. február 23. 24 óra.

A pályázat érvényessége: a pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek

egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetõség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a magasabb vezetõi állásra érvényes pályamunkát benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. §

(6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõ

huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendõ munkakör

feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg.

A 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontja szerint a pályázat ágazati miniszterhez történõ felterjesztésének

határideje: 2012. március 22.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ: a Pest Megyei Intézményfenntartó Központnál Farkas Henriettától (1052 Budapest,

Városház u. 7.), telefonszám: 233-6966, 233-6840.

***

A Pest Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:

Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Kõris

Otthon (székhely: 2750 Nagykõrös, Ady E. u. 16.)

igazgatói

állásának betöltésére.
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Az igazgató által ellátandó feladatok: a 158 férõhelyes, 78 értelmi fogyatékos, 80 idõs személy ápoló-gondozó ellátását biztosító

intézmény vezetése, zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenõrzése.

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval

közalkalmazotti jogviszonyban áll, így amennyiben az igazgatói állást elnyerõ pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a

pályázónak a vezetõi megbízással egyidejû, határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezése az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú

mellékletének 6.4. vagy 8.2. pontjában elõírt, felsõfokú szakképesítést igénylõ munkakörök valamelyikébe történik.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Az igazgatói megbízás idõtartama: a Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján az igazgatói megbízás 3 évre (2012. április 1-jétõl 2015. március

31-ig) szól, az újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ

kikötésével.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 6.4. vagy 8.2. pontjai szerinti felsõfokú szakképzettség,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján: legalább öt 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,

– vezetõi gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,

– idõsgondozás, illetve fogyatékos személyek ellátása terén szerzett gyakorlat,

– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– képesítést igazoló okirat(ok) pályázó által hitelesített másolatát,

– a pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot (lakcím, telefonszám és e-mail

elérhetõséggel, maximum 5 oldalban, fényképpel ellátva),

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

– a pályázó 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § szerinti nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy

korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat beadása szükséges.

Bérezés, juttatások:

– a bérezés a Kjt.,

– a pótlékok a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán

történõ megjelenéstõl számított határidõt figyelembe véve 2012. február 23. 24 óra (a megjelenés idõpontja: 2012. január 23.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 2 példányban, írásban (A/4-es lapon, Times New Roman betûtípussal, 12-es

mérettel gépelten) kell benyújtani a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartó Fõosztályára (1052 Budapest,

Városház u. 7.), valamint elektronikusan, szkennelt formában (PDF, jpg), minden melléklet csatolásával a szocialis.mik@pmkh.hu

e-mail címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a XIV-MIK-IF/21-1/2012 iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését: „Pest

Megyei Kõris Otthon – Nagykõrös, Igazgató.”

A pályázati határidõt figyelembe véve a postára adás határideje – a postai bélyegzõ szerint – legkésõbb 2012. február 23. 24 óra,

az elektronikus megküldés határideje szintén 2012. február 23. 24 óra.

A pályázat érvényessége: a pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek

egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetõség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a magasabb vezetõi állásra érvényes pályamunkát benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. §

(6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõ

huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendõ munkakör

feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg.

A 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontja szerint a pályázat ágazati miniszterhez történõ felterjesztésének

határideje: 2012. március 22.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ: a Pest Megyei Intézményfenntartó Központnál Farkas Henriettától (1052

Budapest, Városház u. 7.), telefonszám: 233-6966, 233-6840.

***

A Pest Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:

Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet az Idõsek

Otthona (székhely: 2119 Pécel, Ady E. u. 8.)

igazgatói

állásának betöltésére.

Az igazgató által ellátandó feladatok: a 75 férõhelyes idõs személyek ápoló-gondozó ellátását biztosító intézmény vezetése,

zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenõrzése.

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval

közalkalmazotti jogviszonyban áll, így amennyiben az igazgatói állást elnyerõ pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a

pályázónak a vezetõi megbízással egyidejû, határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezése az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú

mellékletének 8.2. pontjában elõírt, felsõfokú szakképesítést igénylõ munkakörök valamelyikébe történik.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Az igazgatói megbízás idõtartama: a Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján az igazgatói megbízás 3 évre (2012. április 1-jétõl 2015. március

31-ig) szól, az újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ

kikötésével.

Pályázati feltételek:

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

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján: legalább öt 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,

– vezetõi gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,

– idõsgondozás terén szerzett gyakorlat,

– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– képesítést igazoló okirat(ok) pályázó által hitelesített másolatát,

– a pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot (lakcím, telefonszám és e-mail

elérhetõséggel, maximum 5 oldalban, fényképpel ellátva),

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

– a pályázó 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § szerinti nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy

korlátozó gondnokság alatt.
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A munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat beadása szükséges.

Bérezés, juttatások:

– a bérezés a Kjt.,

– a pótlékok a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán

történõ megjelenéstõl számított határidõt figyelembe véve 2012. február 23. 24 óra (a megjelenés idõpontja: 2012. január 23.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 2 példányban, írásban (A/4-es lapon, Times New Roman betûtípussal, 12-es

mérettel gépelten) kell benyújtani a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartó Fõosztályára (1052 Budapest,

Városház u. 7.), valamint elektronikusan, szkennelt formában (PDF, jpg), minden melléklet csatolásával a szocialis.mik@pmkh.hu

e-mail címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a XIV-MIK-IF/22-1/2012 iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését: „Pest

Megyei Idõsek Otthona – Pécel, Igazgató.”

A pályázati határidõt figyelembe véve a postára adás határideje – a postai bélyegzõ szerint – legkésõbb 2012. február 23. 24 óra,

az elektronikus megküldés határideje szintén 2012. február 23. 24 óra.

A pályázat érvényessége: a pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek

egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetõség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a magasabb vezetõi állásra érvényes pályamunkát benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. §

(6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõ

huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendõ munkakör

feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg.

A 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontja szerint a pályázat ágazati miniszterhez történõ felterjesztésének

határideje: 2012. március 22.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ: a Pest Megyei Intézményfenntartó Központnál Farkas Henriettától (1052 Budapest,

Városház u. 7.), telefonszám: 233-6966, 233-6840.

***

A Pest Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:

Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Speciális Otthon (székhely:

2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 147.)

igazgatói

állásának betöltésére.

Az igazgató által ellátandó feladatok: a 112 férõhelyes, értelmi fogyatékos személyek ápoló-gondozó ellátását biztosító

intézmény vezetése, zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenõrzése.

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval

közalkalmazotti jogviszonyban áll, így amennyiben az igazgatói állást elnyerõ pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a

pályázónak a vezetõi megbízással egyidejû, határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezése az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú

mellékletének 6.4. pontjában elõírt, felsõfokú szakképesítést igénylõ munkakörök valamelyikébe történik.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Az igazgatói megbízás idõtartama: a Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján az igazgatói megbízás 3 évre (2012. április 1-jétõl 2015. március

31-ig) szól, az újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ

kikötésével.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 6.4. pontja szerinti felsõfokú szakképzettség,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján: legalább öt 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,

– vezetõi gyakorlat,

– büntetlen elõélet.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,

– fogyatékos személyek ellátása terén szerzett gyakorlat,

– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– képesítést igazoló okirat(ok) pályázó által hitelesített másolatát,

– a pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot (lakcím, telefonszám és e-mail

elérhetõséggel, maximum 5 oldalban, fényképpel ellátva),

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

– a pályázó 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § szerinti nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy

korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat beadása szükséges.

Bérezés, juttatások:

– a bérezés a Kjt.,

– a pótlékok a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán

történõ megjelenéstõl számított határidõt figyelembe véve 2012. február 23. 24 óra (a megjelenés idõpontja: 2012. január 23.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 2 példányban, írásban (A/4-es lapon, Times New Roman betûtípussal, 12-es

mérettel gépelten) kell benyújtani a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartó Fõosztályára (1052 Budapest,

Városház u. 7.), valamint elektronikusan, szkennelt formában (PDF, jpg), minden melléklet csatolásával a szocialis.mik@pmkh.hu

e-mail címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a XIV-MIK-IF/23-1/2012 iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését: „Pest

Megyei Speciális Otthon – Pilisvörösvár, Igazgató.”

A pályázati határidõt figyelembe véve a postára adás határideje – a postai bélyegzõ szerint – legkésõbb 2012. február 23. 24 óra,

az elektronikus megküldés határideje szintén 2012. február 23. 24 óra.

A pályázat érvényessége: a pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek

egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetõség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a magasabb vezetõi állásra érvényes pályamunkát benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. §

(6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõ

huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendõ munkakör

feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg.

A 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontja szerint a pályázat ágazati miniszterhez történõ felterjesztésének

határideje: 2012. március 22.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ: a Pest Megyei Intézményfenntartó Központnál Farkas Henriettától (1052 Budapest,

Városház u. 7.), telefonszám: 233-6966, 233-6840.

***

A Pest Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:

Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Viktor

Speciális Otthon (székhely: 2133 Szõdliget, Külterület)

igazgatói

állásának betöltésére.

Az igazgató által ellátandó feladatok: a 110 férõhelyes, értelmi fogyatékos személyek ápoló-gondozó ellátását biztosító

intézmény vezetése, zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenõrzése.
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A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval

közalkalmazotti jogviszonyban áll, így amennyiben az igazgatói állást elnyerõ pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a

pályázónak a vezetõi megbízással egyidejû, határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezése az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú

mellékletének 6.4. pontjában elõírt, felsõfokú szakképesítést igénylõ munkakörök valamelyikébe történik.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Az igazgatói megbízás idõtartama: a Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján az igazgatói megbízás 3 évre (2012. április 1-jétõl 2015. március

31-ig) szól, az újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ

kikötésével.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 6.4. pontja szerinti felsõfokú szakképzettség,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján: legalább öt 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,

– vezetõi gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,

– fogyatékos személyek ellátása terén szerzett gyakorlat,

– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– képesítést igazoló okirat(ok) pályázó által hitelesített másolatát,

– a pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot (lakcím, telefonszám és e-mail

elérhetõséggel, maximum 5 oldalban, fényképpel ellátva),

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

– a pályázó 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § szerinti nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy

korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat beadása szükséges.

Bérezés, juttatások:

– a bérezés a Kjt.,

– a pótlékok a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán

történõ megjelenéstõl számított határidõt figyelembe véve 2012. február 23. 24 óra (a megjelenés idõpontja: 2012. január 23.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 2 példányban, írásban (A/4-es lapon, Times New Roman betûtípussal, 12-es

mérettel gépelten) kell benyújtani a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartó Fõosztályára (1052 Budapest,

Városház u. 7.), valamint elektronikusan, szkennelt formában (PDF, jpg), minden melléklet csatolásával a szocialis.mik@pmkh.hu

e-mail címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a XIV-MIK-IF/25-1/2012 iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését: „Pest

Megyei Viktor Speciális Otthon – Szõdliget, Igazgató.”

A pályázati határidõt figyelembe véve a postára adás határideje, a postai bélyegzõ szerint legkésõbb 2012. február 23. 24 óra, az

elektronikus megküldés határideje szintén 2012. február 23. 24 óra.

A pályázat érvényessége: a pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek

egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetõség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a magasabb vezetõi állásra érvényes pályamunkát benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. §

(6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõ
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huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendõ munkakör

feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg.

A 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontja szerint a pályázat ágazati miniszterhez történõ felterjesztésének

határideje: 2012. március 22.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ: a Pest Megyei Intézményfenntartó Központnál Farkas Henriettától (1052

Budapest, Városház u. 7.), telefonszám: 233-6966, 233-6840.

***

A Pest Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:

Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet

a Pszichiátriai Betegek Otthona (székhely: 2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. u. 1.)

igazgatói

állásának betöltésére.

Az igazgató által ellátandó feladatok: a 250 férõhelyes, pszichiátriai beteg személyek ápoló-gondozó ellátását biztosító

intézmény vezetése, zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenõrzése.

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval

közalkalmazotti jogviszonyban áll, így amennyiben az igazgatói állást elnyerõ pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a

pályázónak a vezetõi megbízással egyidejû, határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezése az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú

mellékletének 9.3. pontjában elõírt, felsõfokú szakképesítést igénylõ munkakörök valamelyikébe történik.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Az igazgatói megbízás idõtartama: a Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján az igazgatói megbízás 3 évre (2012. április 1-jétõl 2015. március

31-ig) szól, az újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ

kikötésével.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 9.3. pontja szerinti felsõfokú szakképzettség,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján: legalább öt 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,

– vezetõi gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,

– pszichiátriai betegek ellátása terén szerzett gyakorlat,

– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– képesítést igazoló okirat(ok) pályázó által hitelesített másolatát,

– a pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot (lakcím, telefonszám és e-mail

elérhetõséggel, maximum 5 oldalban, fényképpel ellátva),

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

– a pályázó 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § szerinti nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy

korlátozó gondnokság alatt.
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A munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat beadása szükséges.

Bérezés, juttatások:

– a bérezés a Kjt.,

– a pótlékok a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán

történõ megjelenéstõl számított határidõt figyelembe véve 2012. február 23. 24 óra (a megjelenés idõpontja: 2012. január 23.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 2 példányban, írásban (A/4-es lapon, Times New Roman betûtípussal, 12-es

mérettel gépelten) kell benyújtani a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartó Fõosztályára (1052 Budapest,

Városház u. 7.), valamint elektronikusan, szkennelt formában (PDF, jpg), minden melléklet csatolásával a szocialis.mik@pmkh.hu

e-mail címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a XIV-MIK-IF/26-1/2012 iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését: „Pest

Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona –Tápiógyörgye, Igazgató.”

A pályázati határidõt figyelembe véve a postára adás határideje – a postai bélyegzõ szerint – legkésõbb 2012. február 23. 24 óra,

az elektronikus megküldés határideje szintén 2012. február 23. 24 óra.

A pályázat érvényessége: a pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek

egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetõség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a magasabb vezetõi állásra érvényes pályamunkát benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. §

(6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõ

huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendõ munkakör

feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg.

A 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontja szerint a pályázat ágazati miniszterhez történõ felterjesztésének

határideje: 2012. március 22.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ: a Pest Megyei Intézményfenntartó Központnál Farkas Henriettától (1052 Budapest,

Városház u. 7.), telefonszám: 233-6966, 233-6840.

***

A Pest Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:

Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Borostyán

Otthon (székhely: 2711 Tápiószentmárton, Ady E. u. 35.)

igazgatói

állásának betöltésére.

Az igazgató által ellátandó feladatok: a 162 férõhelyes, 30 értelmi fogyatékos, 62 idõs, valamint 70 mozgáskorlátozott személy

ápoló-gondozó ellátását biztosító intézmény vezetése, zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése,

irányítása, ellenõrzése.

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval

közalkalmazotti jogviszonyban áll, így amennyiben az igazgatói állást elnyerõ pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a

pályázónak a vezetõi megbízással egyidejû, határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezése az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú

mellékletének 6.4. vagy 8.2. pontjában elõírt, felsõfokú szakképesítést igénylõ munkakörök valamelyikébe történik.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Az igazgatói megbízás idõtartama: a Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján az igazgatói megbízás 3 évre (2012. április 1-jétõl 2015. március

31-ig) szól, az újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ

kikötésével.
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Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 6.4. vagy 8.2. pontjai szerinti felsõfokú szakképzettség,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján: legalább öt 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,

– vezetõi gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,

– idõsgondozás, illetve fogyatékos személyek ellátása terén szerzett gyakorlat,

– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– képesítést igazoló okirat(ok) pályázó által hitelesített másolatát,

– a pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot (lakcím, telefonszám és e-mail

elérhetõséggel, maximum 5 oldalban, fényképpel ellátva),

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

– a pályázó 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § szerinti nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy

korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat beadása szükséges.

Bérezés, juttatások:

– a bérezés a Kjt.,

– a pótlékok a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán

történõ megjelenéstõl számított határidõt figyelembe véve 2012. február 23. 24 óra (a megjelenés idõpontja: 2012. január 23.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 2 példányban, írásban (A/4-es lapon, Times New Roman betûtípussal, 12-es

mérettel gépelten) kell benyújtani a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartó Fõosztályára (1052 Budapest,

Városház u. 7.), valamint elektronikusan, szkennelt formában (PDF, jpg), minden melléklet csatolásával a szocialis.mik@pmkh.hu

e-mail címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a XIV-MIK-IF/28-1/2012 iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését: „Pest

Megyei Borostyán Otthon –Tápiószentmárton, Igazgató.”

A pályázati határidõt figyelembe véve a postára adás határideje – a postai bélyegzõ szerint – legkésõbb 2012. február 23. 24 óra,

az elektronikus megküldés határideje szintén 2012. február 23. 24 óra.

A pályázat érvényessége: a pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek

egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetõség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a magasabb vezetõi állásra érvényes pályamunkát benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. §

(6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõ

huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendõ munkakör

feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg.

A 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontja szerint a pályázat ágazati miniszterhez történõ felterjesztésének

határideje: 2012. március 22.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ: a Pest Megyei Intézményfenntartó Központnál Farkas Henriettától (1052 Budapest,

Városház u. 7.), telefonszám: 233-6966, 233-6840.

***

A Pest Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:

Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
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gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Válaszút

Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye (székhely: 2252 Tóalmás, Alsóboldogkáta)

igazgatói

állásának betöltésére.

Az igazgató által ellátandó feladatok: a 108 férõhelyes, szenvedélybeteg személyek ápoló-gondozó ellátását biztosító intézmény

vezetése, zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenõrzése.

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval

közalkalmazotti jogviszonyban áll, így amennyiben az igazgatói állást elnyerõ pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a

pályázónak a vezetõi megbízással egyidejû, határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezése az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú

mellékletének 10.3. pontjában elõírt, felsõfokú szakképesítést igénylõ munkakörök valamelyikébe történik.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Az igazgatói megbízás idõtartama: a Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján az igazgatói megbízás 3 évre (2012. április 1-jétõl 2015. március

31-ig) szól, az újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ

kikötésével.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 10.3. pontja szerinti felsõfokú szakképzettség,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján: legalább öt 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,

– vezetõi gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,

– szenvedélybetegek ellátása terén szerzett gyakorlat,

– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– képesítést igazoló okirat(ok) pályázó által hitelesített másolatát,

– a pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot (lakcím, telefonszám és e-mail

elérhetõséggel, maximum 5 oldalban, fényképpel ellátva),

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

– a pályázó 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § szerinti nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy

korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat beadása szükséges.

Bérezés, juttatások:

– a bérezés a Kjt.,

– a pótlékok a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán

történõ megjelenéstõl számított határidõt figyelembe véve 2012. február 23. 24 óra (a megjelenés idõpontja: 2012. január 23.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 2 példányban, írásban (A/4-es lapon, Times New Roman betûtípussal, 12-es

mérettel gépelten) kell benyújtani a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartó Fõosztályára (1052 Budapest,

Városház u. 7.), valamint elektronikusan, szkennelt formában (PDF, jpg), minden melléklet csatolásával a szocialis.mik@pmkh.hu
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e-mail címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a XIV-MIK-IF/27-1/2012 iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését: „Pest

Megyei Válaszút Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye – Tóalmás, Igazgató.”

A pályázati határidõt figyelembe véve a postára adás határideje – a postai bélyegzõ szerint – legkésõbb 2012. február 23. 24 óra,

az elektronikus megküldés határideje szintén 2012. február 23. 24 óra.

A pályázat érvényessége: a pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek

egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetõség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a magasabb vezetõi állásra érvényes pályamunkát benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. §

(6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõ

huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendõ munkakör

feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg.

A 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontja szerint a pályázat ágazati miniszterhez történõ felterjesztésének

határideje: 2012. március 22.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ: a Pest Megyei Intézményfenntartó Központnál Farkas Henriettától (1052 Budapest,

Városház u. 7.), telefonszám: 233-6966, 233-6840.

***

A Pest Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:

Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet az Õszirózsa

Idõsek Otthona (székhely: 2194 Tura, Szent István út 79.)

igazgatói

állásának betöltésére.

Az igazgató által ellátandó feladatok: a 70 férõhelyes idõs személyek ápoló-gondozó ellátását biztosító intézmény vezetése,

zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenõrzése.

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval

közalkalmazotti jogviszonyban áll, így amennyiben az igazgatói állást elnyerõ pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a

pályázónak a vezetõi megbízással egyidejû, határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezése az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú

mellékletének 8.2. pontjában elõírt, felsõfokú szakképesítést igénylõ munkakörök valamelyikébe történik.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Az igazgatói megbízás idõtartama: a Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján az igazgatói megbízás 3 évre (2012. április 1-jétõl 2015. március

31-ig) szól, az újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ

kikötésével.

Pályázati feltételek:

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

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján: legalább öt 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,

– vezetõi gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,

– idõsgondozás terén szerzett gyakorlat,

– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– képesítést igazoló okirat(ok) pályázó által hitelesített másolatát,
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– a pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot (lakcím, telefonszám és e-mail

elérhetõséggel, maximum 5 oldalban, fényképpel ellátva),

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

– a pályázó 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § szerinti nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy

korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat beadása szükséges.

Bérezés, juttatások:

– a bérezés a Kjt.,

– a pótlékok a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán

történõ megjelenéstõl számított határidõt figyelembe véve 2012. február 23. 24 óra (a megjelenés idõpontja: 2012. január 23.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 2 példányban, írásban (A/4-es lapon, Times New Roman betûtípussal, 12-es

mérettel gépelten) kell benyújtani a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartó Fõosztályára (1052 Budapest,

Városház u. 7.), valamint elektronikusan, szkennelt formában (PDF, jpg), minden melléklet csatolásával a szocialis.mik@pmkh.hu

e-mail címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a XIV-MIK-IF/29-1/2012 iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését: „Pest

Megyei Õszirózsa Idõsek Otthona – Tura, Igazgató.”

A pályázati határidõt figyelembe véve a postára adás határideje, a postai bélyegzõ szerint legkésõbb 2012. február 23. 24 óra, az

elektronikus megküldés határideje szintén 2012. február 23. 24 óra.

A pályázat érvényessége: a pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek

egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetõség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a magasabb vezetõi állásra érvényes pályamunkát benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. §

(6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõ

huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendõ munkakör

feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg.

A 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontja szerint a pályázat ágazati miniszterhez történõ felterjesztésének

határideje: 2012. március 22.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ: a Pest Megyei Intézményfenntartó Központnál Farkas Henriettától (1052 Budapest,

Városház u. 7.), telefonszám: 233-6966, 233-6840.

***

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ, Baktalórántháza (4561

Baktalórántháza, Vasút út 2.)

intézményvezetõi – megbízott magasabb vezetõ –

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. április 01. – 2017. március 31-ig szól.

A beosztás betöltésének idõpontja: a beosztás 2012. április 01. napjától tölthetõ be.

A vezetõi megbízás megszûnése: 2017. március 31.

A munkavégzés helye: 4561 Baktalórántháza, Vasút út 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi

Központ, Baktalórántháza vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, az

intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés,

továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan

ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak az

irányadók.

Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

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

mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. számú melléklete I. részének II. 1. és

2. pontja szerinti képesítés: felsõfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, pszichológus, vagy mentálhigiénés szakember,

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkezõ: védõnõ, teológus, hittanár,

hittantanár, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervezõ oklevéllel rendelkezõ: jogász,

igazgatásszervezõ, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, népmûvelõ, mûvelõdésszervezõ, védõnõ, teológus, hittanár,

hittantanár, vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkezõ: védõnõ, teológus, hittanár, hittantanár,

– a rendelet 3. § (2) bekezdés c) és d) pontjai szerint szociális szakvizsga, vagy a 3. § (3) bekezdése alapján a megbízást követõ két

éven belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás, a 3. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével,

– 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,

– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan

idõre kinevezhetõ,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási,

vagy letelepedési engedély.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,

– élõ idegen nyelv ismerete,

– vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) hitelesített másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló, illetve a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok

hitelesített másolatai,

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, valamint annak egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalója,

– szociális szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetõi megbízást követõ 2 éven

belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,

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

kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának

(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet [2011. január 1-jéig Kormányzati Személyügyi Szolgáltató

és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)] internetes oldalán történõ közzétételt követõ 30. nap (a megjelenés idõpontja: 2012.

január 22.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhetõ: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ

Intézmény-fenntartási Fõosztály, Molnár-Dienes Emõke: (42) 599-582; (42) 599-521; (20) 299-8525.

A pályázat benyújtásának helye, módja, formája: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetõjének

(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.) Pf. 95. A pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként, 1 eredeti és 1 másolati
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példányban, valamint CD-n kell benyújtani „Pályázat Gyermekvédelmi Központ, Baktalórántháza intézményvezetõi beosztás

betöltésére” jeligével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó

dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31-ig.

A pályázati kiírás közzétételre kerül továbbá:

– az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. évi 5. számában,

– a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal honlapján (2012. január 23-ától 2012. február 22-éig).

A fenntartó fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

***

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon, Fülpösdaróc (4754 Fülpösdaróc,

Fõ u. 66.)

intézményvezetõi – megbízott magasabb vezetõ –

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. április 01.–2017. március 31-ig szól.

A beosztás betöltésének idõpontja: a beosztás 2012. április 01. napjától tölthetõ be.

A vezetõi megbízás megszûnése: 2017. március 31.

A munkavégzés helye: 4754 Fülpösdaróc, Fõ u. 66.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó

Otthon, Fülpösdaróc vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, az

intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés,

továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan

ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak az

irányadók.

Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

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

SZCSM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. számú mellékletének 9.3. pontja szerinti képesítés: szociális munkás,

szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, okleveles pszichológus,

mentálhigiénikus,

– a rendelet 6. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szociális szakvizsga, vagy a 6. § (7) bekezdése alapján a megbízást követõ két éven

belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás, a 6. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével,

– 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,

– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan

idõre kinevezhetõ,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási,

vagy letelepedési engedély.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,
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– élõ idegen nyelv ismerete,

– vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) hitelesített másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló, illetve a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok

hitelesített másolatai,

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, valamint annak egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalója,

– szociális szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetõi megbízást követõ 2 éven

belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,

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

kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet [2011. január 1-jéig Kormányzati Személyügyi Szolgáltató

és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)] internetes oldalán történõ közzétételt követõ 30. nap (a megjelenés idõpontja: 2012.

január 27.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhetõ: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ

Intézmény-fenntartási Fõosztály, Márk Borbála: (42) 599-521, (42) 599-582, (20) 917-7930.

A pályázat benyújtásának helye, módja, formája: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetõjének

(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5. sz.), Pf. 95. A pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként, 1 eredeti és 1 másolati

példányban, valamint CD-n kell benyújtani „Pályázat Ápoló-Gondozó Otthon, Fülpösdaróc intézményvezetõi beosztás betöltésére”

jeligével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó

dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31-ig.

A pályázati kiírás közzétételre kerül továbbá: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal honlapján (2012. január 27-étõl

2012. február 26-áig).

A fenntartó fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

***

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kék madár” Ápoló-Gondozó Otthon, Gacsály (4972

Gacsály, Ady E. u. 27.)

intézményvezetõi – megbízott magasabb vezetõ –

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. április 01. – 2017. március 31-ig szól.

A beosztás betöltésének idõpontja: a beosztás 2012. április 01. napjától tölthetõ be.

A vezetõi megbízás megszûnése: 2017. március 31.

A munkavégzés helye: 4972 Gacsály, Ady E. u. 27.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kék madár”

Ápoló-Gondozó Otthon, Gacsály vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás,

az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés,

továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan

ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak az

irányadók.

Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

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

SZCSM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. számú mellékletének 6.4. pontja szerinti képesítés: szociális munkás,

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

igazgatásszervezõ szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, gyógypedagógus,

– a rendelet 6. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szociális szakvizsga, vagy a 6. § (7) bekezdése alapján a megbízást követõ két éven

belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás, a 6. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével,

– 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,

– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan

idõre kinevezhetõ,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási,

vagy letelepedési engedély.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,

– élõ idegen nyelv ismerete,

– vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) hitelesített másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló, illetve a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok

hitelesített másolatai,

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, valamint annak egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalója,

– szociális szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetõi megbízást követõ 2 éven

belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,

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

kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet [2011. január 1-jéig Kormányzati Személyügyi Szolgáltató

és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)] internetes oldalán történõ közzétételt követõ 30. nap (a megjelenés idõpontja: 2012.

január 27.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhetõ: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ

Intézmény-fenntartási Fõosztály, Márk Borbála: (42) 599-521, (42) 599-582, (20) 917-7930.

A pályázat benyújtásának helye, módja, formája: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetõjének

(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5. sz.), Pf. 95. A pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként, 1 eredeti és 1 másolati

példányban, valamint CD-n kell benyújtani „Pályázat „Kék madár” Ápoló-Gondozó Otthon, Gacsály intézményvezetõi beosztás

betöltésére” jeligével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó

dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31-ig.
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A pályázati kiírás közzétételre kerül továbbá: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal honlapján (2012. január 27-étõl

2012. február 26-áig).

A fenntartó fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

***

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon, Gyõrtelek (4752 Gyõrtelek,

Kossuth u. 141.)

intézményvezetõi – megbízott magasabb vezetõ –

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. április 01. – 2017. március 31-ig szól.

A beosztás betöltésének idõpontja: a beosztás 2012. április 01. napjától tölthetõ be.

A vezetõi megbízás megszûnése: 2017. március 31.

A munkavégzés helye: 4252 Gyõrtelek, Kossuth u. 141.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó

Otthon, Gyõrtelek vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény

közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés

feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet

jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak az

irányadók.

Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

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

SZCSM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. számú mellékletének 6.4., 8.2. és 9.3. pontjai szerinti képesítés: szociális munkás,

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

igazgatásszervezõ szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, gyógypedagógus, diakónus, okleveles pszichológus, egészségügyi

menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés,

– a rendelet 6. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szociális szakvizsga, vagy a 6. § (7) bekezdése alapján a megbízást követõ két éven

belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás, a 6. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével,

– 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,

– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan

idõre kinevezhetõ,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási,

vagy letelepedési engedély.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,

– élõ idegen nyelv ismerete,

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

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) hitelesített másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló, illetve a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok

hitelesített másolatai,

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, valamint annak egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalója,

– szociális szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetõi megbízást követõ 2 éven

belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,

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

kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet [2011. január 1-jéig Kormányzati Személyügyi Szolgáltató

és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)] internetes oldalán történõ közzétételt követõ 30. nap (a megjelenés idõpontja: 2012.

január 27.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhetõ: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ

Intézmény-fenntartási Fõosztály, Márk Borbála: (42) 599-521, (42) 599-582, (20) 917-7930.

A pályázat benyújtásának helye, módja, formája: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetõjének

(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.), Pf. 95. A pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként, 1 eredeti és 1 másolati

példányban, valamint CD-n kell benyújtani „Pályázat Ápoló-Gondozó Otthon, Gyõrtelek intézményvezetõi beosztás betöltésére”

jeligével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó

dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31-ig.

A pályázati kiírás közzétételre kerül továbbá: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal honlapján (2012. január 27-étõl

2012. február 26-áig).

A fenntartó fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

***

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Viktória” Módszertani Ápoló-Gondozó Otthon,

Hodász (4334 Hodász, Tarnai tag 1.)

intézményvezetõi – megbízott magasabb vezetõ –

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. április 1.–2017. március 31-ig szól.

A beosztás betöltésének idõpontja: a beosztás 2012. április 01. napjától tölthetõ be.

A vezetõi megbízás megszûnése: 2017. március 31.

A munkavégzés helye: 4334 Hodász, Tarnai tag 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Viktória”

Módszertani Ápoló-Gondozó Otthon, Hodász vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos

gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a regionális módszertani

feladatok ellátása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal

az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
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gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak az

irányadók.

Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

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

SZCSM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. számú mellékletének 8.2. és 9.3. pontjai szerinti képesítés: szociális munkás,

szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, okleveles pszichológus,

mentálhigiénikus, diakónus, igazgatásszervezõ szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi

menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés,

– a rendelet 6. § (6) bekezdés b) pontja szerinti szociális szakvizsga, vagy a 6. § (7) bekezdése alapján a megbízást követõ két éven

belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás, a 6. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével,

– 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,

– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan

idõre kinevezhetõ,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási,

vagy letelepedési engedély.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,

– élõ idegen nyelv ismerete,

– vezetõi tapasztalat,

– módszertani feladatok ellátása terén szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) hitelesített másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló, illetve a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok

hitelesített másolatai,

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, valamint annak egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalója,

– szociális szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetõi megbízást követõ 2 éven

belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,

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

kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet [2011. január 1-jéig Kormányzati Személyügyi Szolgáltató

és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)] internetes oldalán történõ közzétételt követõ 30. nap (a megjelenés idõpontja: 2012.

január 27.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhetõ: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ

Intézmény-fenntartási Fõosztály, Márk Borbála: (42) 599-521, (42) 599-582, (20) 917-7930.

A pályázat benyújtásának helye, módja, formája: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetõjének

(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.), Pf. 95. A pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként, 1 eredeti és 1 másolati

példányban, valamint CD-n kell benyújtani „Pályázat „Viktória” Módszertani Ápoló-Gondozó Otthon, Hodász intézményvezetõi

beosztás betöltésére” jeligével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó

dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31-ig.
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A pályázati kiírás közzétételre kerül továbbá: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal honlapján (2012. január 27-étõl

2012. február 26-áig).

A fenntartó fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

***

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon, Kisléta (4325 Kisléta, Pócsi u. 52.)

intézményvezetõi – megbízott magasabb vezetõ –

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. április 01.–2017. március 31-ig szól.

A beosztás betöltésének idõpontja: a beosztás 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A vezetõi megbízás megszûnése: 2017. március 31.

A munkavégzés helye: 4325 Kisléta, Pócsi u. 52.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó

Otthon, Kisléta vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény

közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés

feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet

jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak az

irányadók.

Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

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

SZCSM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. számú mellékletének 6.4. pontja szerinti képesítés: szociális munkás,

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

igazgatásszervezõ szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, gyógypedagógus,

– a rendelet 6. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szociális szakvizsga, vagy a 6. § (7) bekezdése alapján a megbízást követõ két éven

belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás, a 6. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével,

– 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,

– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan

idõre kinevezhetõ,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási,

vagy letelepedési engedély.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,

– élõ idegen nyelv ismerete,

– vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) hitelesített másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló, illetve a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok

hitelesített másolatai,

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, valamint annak egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalója,

– szociális szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetõi megbízást követõ 2 éven

belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,

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

kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet [2011. január 1-jéig Kormányzati Személyügyi Szolgáltató

és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)] internetes oldalán történõ közzétételt követõ 30. nap (a megjelenés idõpontja: 2012.

január 27.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhetõ: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ

Intézmény-fenntartási Fõosztály, Márk Borbála: (42) 599-521, (42) 599-582, (20) 917-7930.

A pályázat benyújtásának helye, módja, formája: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetõjének

(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.), Pf. 95. A pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként, 1 eredeti és 1 másolati

példányban, valamint CD-n kell benyújtani „Pályázat Ápoló-Gondozó Otthon, Kisléta intézményvezetõi beosztás betöltésére”

jeligével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó

dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31-ig.

A pályázati kiírás közzétételre kerül továbbá: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal honlapján (2012. január 27-étõl

2012. február 26-áig).

A fenntartó fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

***

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon, Mándok (4644 Mándok, Ady

E. u. 73.)

intézményvezetõi – megbízott magasabb vezetõ –

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. április 1.–2017. március 31-ig szól.

A beosztás betöltésének idõpontja: a beosztás 2012. április 01. napjától tölthetõ be.

A vezetõi megbízás megszûnése: 2017. március 31.

A munkavégzés helye: 4644 Mándok, Ady E. u. 73.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó

Otthon, Mándok vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény

közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés

feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet

jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései,

illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak az irányadók.
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Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

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

SZCSM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. számú mellékletének 6.4. pontja szerinti képesítés: szociális munkás,

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

igazgatásszervezõ szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, gyógypedagógus,

– a rendelet 6. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szociális szakvizsga, vagy a 6. § (7) bekezdése alapján a megbízást követõ két éven

belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás, a 6. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével,

– 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,

– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan

idõre kinevezhetõ,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási,

vagy letelepedési engedély.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,

– élõ idegen nyelv ismerete,

– vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) hitelesített másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló, illetve a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok

hitelesített másolatai,

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, valamint annak egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalója,

– szociális szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetõi megbízást követõ 2 éven

belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,

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

kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet [2011. január 1-jéig Kormányzati Személyügyi Szolgáltató

és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)] internetes oldalán történõ közzétételt követõ 30. nap (a megjelenés idõpontja: 2012.

január 27.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhetõ: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ

Intézmény-fenntartási Fõosztály, Márk Borbála: (42) 599-521, (42) 599-582, (20) 917-7930.

A pályázat benyújtásának helye, módja, formája: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetõjének

(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.), Pf. 95. A pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként, 1 eredeti és 1 másolati

példányban, valamint CD-n kell benyújtani „Pályázat Ápoló-Gondozó Otthon, Mándok intézményvezetõi beosztás betöltésére”

jeligével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó

dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31-ig.

A pályázati kiírás közzétételre kerül továbbá: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal honlapján (2012. január 27-étõl

2012. február 26-áig).

A fenntartó fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

***
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ, Mátészalka (4700 Mátészalka,

Képes Géza u. 2.)

intézményvezetõi – megbízott magasabb vezetõ –

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. április 01. – 2017. március 31-ig szól.

A beosztás betöltésének idõpontja: a beosztás 2012. április 01. napjától tölthetõ be.

A vezetõi megbízás megszûnése: 2017. március 31.

A munkavégzés helye: 4700 Mátészalka, Képes Géza u. 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi

Központ, Mátészalka vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, az

intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés,

továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan

ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak az

irányadók.

Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

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

mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. számú melléklete I. részének II. 2. pontja

szerinti képesítés: felsõfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, pszichológus, vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és

ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervezõ oklevéllel rendelkezõ: jogász,

igazgatásszervezõ, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, népmûvelõ, mûvelõdésszervezõ, védõnõ, teológus, hittanár,

hittantanár, vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkezõ: védõnõ, teológus, hittanár, hittantanár,

– a rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja szerint szociális szakvizsga, vagy a 3. § (3) bekezdése alapján a megbízást követõ két éven

belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás, a 3. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével,

– 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,

– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan

idõre kinevezhetõ,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási,

vagy letelepedési engedély.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,

– élõ idegen nyelv ismerete,

– vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) hitelesített másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló, illetve a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok

hitelesített másolatai,

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, valamint annak egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalója,
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– szociális szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetõi megbízást követõ 2 éven

belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,

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

kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának

(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet [2011. január 1-jéig Kormányzati Személyügyi Szolgáltató

és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)] internetes oldalán történõ közzétételt követõ 30. nap (a megjelenés idõpontja: 2012.

január 22.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhetõ: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ

Intézmény-fenntartási Fõosztály, Molnár-Dienes Emõke: (42) 599-582; (42) 599-521; (20) 299-8525.

A pályázat benyújtásának helye, módja, formája: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetõjének

(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5. sz.) Pf. 95. A pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként 1 eredeti és 1 másolati

példányban, valamint CD-n kell benyújtani „Pályázat Gyermekvédelmi Központ, Mátészalka intézményvezetõi beosztás

betöltésére” jeligével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó

dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31-ig.

A pályázati kiírás közzétételre kerül továbbá:

– az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. évi 5. számában,

– a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal honlapján (2012. január 23-ától 2012. február 22-éig).

A fenntartó fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

***

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon, Mérk (4351 Mérk, Hunyadi u. 183.)

intézményvezetõi – megbízott magasabb vezetõ –

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. április 01. – 2017. március 31-ig szól.

A beosztás betöltésének idõpontja: a beosztás 2012. április 01. napjától tölthetõ be.

A vezetõi megbízás megszûnése: 2017. március 31.

A munkavégzés helye: 4351 Mérk, Hunyadi u. 183.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó

Otthon, Mérk vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény

közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés

feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet

jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény rendelkezései, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak az

irányadók.

Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet,

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

SZCSM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. számú mellékletének 6.4. és 8.2. pontjai szerinti képesítés: szociális munkás,

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

igazgatásszervezõ szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, gyógypedagógus, diakónus, pszichológus, egészségügyi

menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés,

– a rendelet 6. § (6) bekezdés b) pontja szerinti szociális szakvizsga, vagy a 6. § (7) bekezdése alapján a megbízást követõ két éven

belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás, a 6. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével,

– 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,

– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan

idõre kinevezhetõ,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási,

vagy letelepedési engedély.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,

– élõ idegen nyelv ismerete,

– vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) hitelesített másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló, illetve a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok

hitelesített másolatai,

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, valamint annak egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalója,

– szociális szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetõi megbízást követõ 2 éven

belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,

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

kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet [2011. január 1-jéig Kormányzati Személyügyi Szolgáltató

és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)] internetes oldalán történõ közzétételt követõ 30. nap (a megjelenés idõpontja: 2012.

január 27.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhetõ: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ

Intézmény-fenntartási Fõosztály, Márk Borbála: (42) 599-521, (42) 599-582, (20) 917-7930.

A pályázat benyújtásának helye, módja, formája: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetõjének

(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.), Pf. 95. A pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként, 1 eredeti és 1 másolati

példányban, valamint CD-n kell benyújtani „Pályázat Ápoló-Gondozó Otthon, Mérk intézményvezetõi beosztás betöltésére”

jeligével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó

dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31-ig.

A pályázati kiírás közzétételre kerül továbbá: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal honlapján (2012. január 27-étõl

2012. február 26-áig).

A fenntartó fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

***
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Nyírbátor (4300 Nyírbátor,

Vasvári Pál u. 17.)

intézményvezetõi – megbízott magasabb vezetõ –

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. április 1.–2017. március 31-ig szól.

A beosztás betöltésének idõpontja: a beosztás 2012. április 01. napjától tölthetõ be.

A vezetõi megbízás megszûnése: 2017. március 31.

A munkavégzés helye: 4300 Nyírbátor, Vasvári Pál u. 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi

Központ, Nyírbátor vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény

közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés

feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet

jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény rendelkezései, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak az

irányadók.

Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

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

mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. számú melléklete I. részének II. 2. pontja

szerinti képesítés: felsõfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, pszichológus, vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és

ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervezõ oklevéllel rendelkezõ: jogász,

igazgatásszervezõ, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, népmûvelõ, mûvelõdésszervezõ, védõnõ, teológus, hittanár,

hittantanár, vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkezõ: védõnõ, teológus, hittanár, hittantanár,

– a rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja szerint szociális szakvizsga, vagy a 3. § (3) bekezdése alapján a megbízást követõ két éven

belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás, a 3. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével,

– 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,

– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan

idõre kinevezhetõ,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási,

vagy letelepedési engedély.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,

– élõ idegen nyelv ismerete,

– vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) hitelesített másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló, illetve a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok

hitelesített másolatai,

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, valamint annak egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalója,
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– szociális szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetõi megbízást követõ 2 éven

belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,

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

kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának

(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet [2011. január 1-jéig Kormányzati Személyügyi Szolgáltató

és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)] internetes oldalán történõ közzétételt követõ 30. nap (a megjelenés idõpontja: 2012.

január 22.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhetõ: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ

Intézmény-fenntartási Fõosztály, Molnár-Dienes Emõke: (42) 599-582; (42) 599-521; (20) 299-8525.

A pályázat benyújtásának helye, módja, formája: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetõjének

(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.) Pf. 95. A pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként 1 eredeti és 1 másolati

példányban, valamint CD-n kell benyújtani „Pályázat Gyermekvédelmi Központ, Nyírbátor intézményvezetõi beosztás betöltésére”

jeligével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó

dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31-ig.

A pályázati kiírás közzétételre kerül továbbá:

– az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. évi 5. számában,

– a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal honlapján (2012. január 23-ától 2012. február 22-éig).

A fenntartó fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

***

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon, Nyírbéltek (4372 Nyírbéltek,

Vasút u. 43.)

intézményvezetõi – megbízott magasabb vezetõ –

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. április 1.–2017. március 31-ig szól.

A beosztás betöltésének idõpontja: a beosztás 2012. április 01. napjától tölthetõ be.

A vezetõi megbízás megszûnése: 2017. március 31.

A munkavégzés helye: 4372 Nyírbéltek, Vasút u. 43.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó

Otthon, Nyírbéltek vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény

közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés

feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet

jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény rendelkezései, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú

mellékletében foglaltak az irányadók.
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Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

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

SZCSM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. számú mellékletének 9.3. pontja szerinti képesítés: szociális munkás, szociálpedagógus,

szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, okleveles pszichológus, mentálhigiénikus,

– a rendelet 6. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szociális szakvizsga, vagy a 6. § (7) bekezdése alapján a megbízást követõ két éven

belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás, a 6. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével,

– 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,

– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan

idõre kinevezhetõ,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási,

vagy letelepedési engedély.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,

– élõ idegen nyelv ismerete,

– vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) hitelesített másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló, illetve a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok

hitelesített másolatai,

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, valamint annak egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalója,

– szociális szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetõi megbízást követõ 2 éven

belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,

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

kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet [2011. január 1-jéig Kormányzati Személyügyi Szolgáltató

és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)] internetes oldalán történõ közzétételt követõ 30. nap (a megjelenés idõpontja: 2012.

január 27.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhetõ: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ

Intézmény-fenntartási Fõosztály, Márk Borbála: (42) 599-521, (42) 599-582, (20) 917-7930.

A pályázat benyújtásának helye, módja, formája: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetõjének

(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.), Pf. 95. A pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként, 1 eredeti és 1 másolati

példányban, valamint CD-n kell benyújtani „Pályázat Ápoló-Gondozó Otthon, Nyírbéltek intézményvezetõi beosztás betöltésére”

jeligével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó

dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31-ig.

A pályázati kiírás közzétételre kerül továbbá: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal honlapján (2012. január 27-étõl

2012. február 26-áig).

A fenntartó fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

***
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ, Nyíregyháza

(4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 3.)

intézményvezetõi – megbízott magasabb vezetõ –

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. április 01. – 2017. március 31-ig szól.

A beosztás betöltésének idõpontja: a beosztás 2012. április 01. napjától tölthetõ be.

A vezetõi megbízás megszûnése: 2017. március 31.

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi

Gyermekvédelmi Központ, Nyíregyháza vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos

gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása,

képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden

olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak az

irányadók.

Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

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

mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. számú melléklete I. részének II. 3. pontja

szerinti képesítés: felsõfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, pszichológus, vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és

ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervezõ, szociális menedzser oklevéllel

rendelkezõ: jogász, igazgatásszervezõ, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon,

– a rendelet 3. § (2) bekezdés c), d), e) pontjai szerint szociális szakvizsga, vagy a 3. § (3) bekezdése alapján a megbízást követõ két

éven belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás, a 3. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével,

– 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,

– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan

idõre kinevezhetõ,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási,

vagy letelepedési engedély.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,

– élõ idegen nyelv ismerete,

– vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) hitelesített másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló, illetve a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok

hitelesített másolatai,

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, valamint annak egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalója,
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– szociális szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetõi megbízást követõ 2 éven

belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,

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

kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának

(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet [2011. január 1-jéig Kormányzati Személyügyi Szolgáltató

és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)] internetes oldalán történõ közzétételt követõ 30. nap (a megjelenés idõpontja: 2012.

január 22.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhetõ: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ

Intézmény-fenntartási Fõosztály, Molnár-Dienes Emõke: (42) 599-582; (42) 599-521; (20) 299-8525.

A pályázat benyújtásának helye, módja, formája: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetõjének

(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5. sz.) Pf. 95. A pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként 1 eredeti és 1 másolati

példányban, valamint CD-n kell benyújtani „Pályázat Területi Gyermekvédelmi Központ, Nyíregyháza intézményvezetõi beosztás

betöltésére” jeligével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó

dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31-ig.

A pályázati kiírás közzétételre kerül továbbá:

– az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. évi 5. számában,

– a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal honlapján (2012. január 23-ától 2012. február 22-éig).

A fenntartó fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

***

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kikelet” Ápoló-Gondozó Otthon, Tarpa (4931 Tarpa,

Baksa tanya 1.)

intézményvezetõi – megbízott magasabb vezetõ –

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. április 01. – 2017. március 31-ig szól.

A beosztás betöltésének idõpontja: a beosztás 2012. április 01. napjától tölthetõ be.

A vezetõi megbízás megszûnése: 2017. március 31.

A munkavégzés helye: 4931 Tarpa, Baksa tanya 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kikelet”

Ápoló-Gondozó Otthon, Tarpa vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, az

intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés,

továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan

ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak az

irányadók.
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Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

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

SZCSM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. számú mellékletének 6.4. pontja szerinti képesítés: szociális munkás,

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

igazgatásszervezõ szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, gyógypedagógus,

– a rendelet 6. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szociális szakvizsga, vagy a 6. § (7) bekezdése alapján a megbízást követõ két éven

belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás, a 6. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével,

– 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,

– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan

idõre kinevezhetõ,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási,

vagy letelepedési engedély.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,

– élõ idegen nyelv ismerete,

– vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) hitelesített másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló, illetve a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok

hitelesített másolatai,

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, valamint annak egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalója,

– szociális szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetõi megbízást követõ 2 éven

belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,

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

kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet [2011. január 1-jéig Kormányzati Személyügyi Szolgáltató

és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)] internetes oldalán történõ közzétételt követõ 30. nap (a megjelenés idõpontja: 2012.

január 27.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhetõ: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ

Intézmény-fenntartási Fõosztály, Márk Borbála: (42) 599-521, (42) 599-582, (20) 917-7930.

A pályázat benyújtásának helye, módja, formája: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetõjének

(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.), Pf. 95. A pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként, 1 eredeti és 1 másolati

példányban, valamint CD-n kell benyújtani „Pályázat „Kikelet” Ápoló-Gondozó Otthon, Tarpa intézményvezetõi beosztás

betöltésére” jeligével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó

dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31-ig.

A pályázati kiírás közzétételre kerül továbbá: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal honlapján (2012. január 27-étõl

2012. február 26-áig).

A fenntartó fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

***
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon, Tiborszállás (4353 Tiborszállás,

Vadaskert u. 1.)

intézményvezetõi – megbízott magasabb vezetõ –

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. április 1.–2017. március 31-ig szól.

A beosztás betöltésének idõpontja: a beosztás 2012. április 01. napjától tölthetõ be.

A vezetõi megbízás megszûnése: 2017. március 31.

A munkavégzés helye: 4353 Tiborszállás, Vadaskert u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó

Otthon, Tiborszállás vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, az

intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés,

továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan

ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak az

irányadók.

Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

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

SZCSM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. számú mellékletének 8.2. pontja szerinti képesítés: szociális munkás,

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

igazgatásszervezõ szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles

ápoló, okleveles teológus, okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés,

– a rendelet 6. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szociális szakvizsga, vagy a 6. § (7) bekezdése alapján a megbízást követõ két éven

belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás, a 6. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével,

– 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,

– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan

idõre kinevezhetõ,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási,

vagy letelepedési engedély.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,

– élõ idegen nyelv ismerete,

– vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) hitelesített másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló, illetve a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok

hitelesített másolatai,

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, valamint annak egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalója,
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– szociális szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetõi megbízást követõ 2 éven

belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,

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

kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet [2011. január 1-jéig Kormányzati Személyügyi Szolgáltató

és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)] internetes oldalán történõ közzétételt követõ 30. nap(a megjelenés idõpontja: 2012.

január 27.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhetõ: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ

Intézmény-fenntartási Fõosztály, Márk Borbála: (42) 599-521, (42) 599-582, (20) 917-7930.

A pályázat benyújtásának helye, módja, formája: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetõjének

(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.), Pf. 95. A pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként, 1 eredeti és 1 másolati

példányban, valamint CD-n kell benyújtani „Pályázat Ápoló-Gondozó Otthon, Tiborszállás intézményvezetõi beosztás betöltésére”

jeligével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31-ig.

A pályázati kiírás közzétételre kerül továbbá: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal honlapján (2012. január 27-étõl

2012. február 26-áig).

A fenntartó fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

***

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Tiszadob (4456 Tiszadob,

Táncsics u. 12.)

intézményvezetõi – megbízott magasabb vezetõ –

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. április 01. – 2017. március 31-ig szól.

A beosztás betöltésének idõpontja: a beosztás 2012. április 01. napjától tölthetõ be.

A vezetõi megbízás megszûnése: 2017. március 31.

A munkavégzés helye: 4456 Tiszadob, Táncsics u. 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi

Központ, Tiszadob vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény

közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés

feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet

jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak az

irányadók.

Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

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

mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. számú melléklete I. részének II. 2. pontja

szerinti képesítés: felsõfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, pszichológus, vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és

ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervezõ oklevéllel rendelkezõ: jogász,
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igazgatásszervezõ, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, népmûvelõ, mûvelõdésszervezõ, védõnõ, teológus, hittanár,

hittantanár, vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkezõ: védõnõ, teológus, hittanár, hittantanár,

– a rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja szerint szociális szakvizsga, vagy a 3. § (3) bekezdése alapján a megbízást követõ két éven

belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás, a 3. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével,

– 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,

– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan

idõre kinevezhetõ,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási,

vagy letelepedési engedély.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,

– élõ idegen nyelv ismerete,

– vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) hitelesített másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló, illetve a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok

hitelesített másolatai,

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, valamint annak egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalója,

– szociális szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetõi megbízást követõ 2 éven

belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,

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

kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának

(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet [2011. január 1-jéig Kormányzati Személyügyi Szolgáltató

és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)] internetes oldalán történõ közzétételt követõ 30. nap (a megjelenés idõpontja: 2012.

január 22.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhetõ: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ

Intézmény-fenntartási Fõosztály, Molnár-Dienes Emõke: (42) 599-582; (42) 599-521; (20) 299-8525.

A pályázat benyújtásának helye, módja, formája: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetõjének

(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5. sz.) Pf.. 95. A pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként 1 eredeti és 1 másolati

példányban, valamint CD-n kell benyújtani „Pályázat Gyermekvédelmi Központ, Tiszadob intézményvezetõi beosztás betöltésére”

jeligével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó

dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31-ig.

A pályázati kiírás közzétételre kerül továbbá:

– az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. évi 5. számában,

– a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal honlapján (2012. január 23-ától 2012. február 22-éig).

A fenntartó fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

***
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A Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény

intézményvezetõ (magasabb vezetõ)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. IV. 1.–2017. III. 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézményvezetõ feladata az intézmény szakszerû és

törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal az intézmény mûködésével

kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

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

Pályázati feltételek:

– fõiskola, az intézmény alaptevékenységének megfelelõ, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerint az

intézményvezetõ beosztás ellátására meghatározott szakirányú végzettség,

– felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi

ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

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

bevándorolt vagy letelepedett státusz,

– cselekvõképesség,

– büntetlen elõélet,

– vagyonnyilatkozat-tétel.

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

– hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,

– szakmai önéletrajz,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,

– a szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat vagy az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdésében felsorolt mentességet

igazoló dokumentum, ezek hiányában a pályázó nyilatkozata, miszerint a megbízást követõ két éven belül vállalja a szociális

szakvizsga letételét,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik

személlyel közléséhez),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben az 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok nem áll fenn,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

– a pályázó nyilatkozata, miszerint vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.

A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedüs Helga nyújt a (74) 505-629-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (7100 Szekszárd, Szent

István tér 11–13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 92/2012., valamint a beosztás

megnevezését: intézményvezetõ,

– személyesen: Pálfiné Nagy Erika, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11–13. II. 203.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a pályázat elbírálásáról a

Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. január 30.

***

A Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság

intézményvezetõ (magasabb vezetõ)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. IV. 1–2017. III. 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 48–52.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézményvezetõ feladata az intézmény szakszerû és

törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal az intézmény mûködésével

kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

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

Pályázati feltételek:

– fõiskola, az intézmény alaptevékenységének megfelelõ, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész II. Szakellátások

pontjában meghatározott szakképesítés,

– felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi

ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

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

bevándorolt vagy letelepedett státusz,

– cselekvõképesség,

– büntetlen elõélet,

– vagyonnyilatkozat-tétel.

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

– hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,

– szakmai önéletrajz,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,

– a szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3. § (4) bekezdésében felsorolt mentességet

igazoló dokumentum, ezek hiányában a pályázó nyilatkozata, miszerint a megbízást követõ két éven belül vállalja a szociális

szakvizsga letételét,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik

személlyel közléséhez),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben az 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok nem áll fenn,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

– a pályázó nyilatkozata, miszerint vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.

A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2012. április 1. napjától tölthetõ be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedüs Helga nyújt a (74) 505-629-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton a pályázatnak a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (7100 Szekszárd, Szent

István tér 11–13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 93/2012., valamint a beosztás

megnevezését: intézményvezetõ,

– személyesen: Pálfiné Nagy Erika, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11–13. II. 203.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a pályázat elbírálásáról a

Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. január 30.

***

A Zala Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona (8776 Magyarszerdahely, Újnéppuszta 9.)

igazgató (magasabb vezetõ)

beosztás ellátására.

A nyertes pályázó szakmai munkakörét a magasabb vezetõ beosztásra történõ megbízásra alkalmas képesítése határozza meg.

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

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

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. április 1-jétõl 2017. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8776 Magyarszerdahely, Újnéppuszta 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: fogyatékos személyek rehabilitációs intézeti,

rehabilitációs lakóotthoni, valamint ápoló-gondozó otthoni ellátásának biztosítása, az intézmény zavartalan mûködésének,

színvonalas szakmai munkájának, törvényes, racionális, költséghatékony mûködésének szervezése, irányítása, ellenõrzése az

intézmény székhelyén és telephelyein.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 6.4. vagy 6.3. pontjában, valamint a 113. §-ban az intézményvezetõ részére

elõírt bármely képesítés,

– szociális szakvizsga, ennek hiányában a magasabb vezetõi megbízást követõ két éven belül szociális szakvizsga letétele,

amennyiben a pályázó az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján a szakvizsga letétele alól nem mentesül,

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

közoktatás területén szerzett szakmai gyakorlat,

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

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– 18. életév betöltése,

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

bevándorolt vagy letelepedett státusz,

– cselekvõképesség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– 90 napnál nem régebbi hatósági (erkölcsi) bizonyítvány,

– képesítést igazoló okirat(ok) másolata,

– az intézmény vezetésére és szakmai fejlesztésre vonatkozó program,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozatot tesz a 2007. évi CLII. tv. 5. § (1) bekezdés a)

pontja alapján,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben

szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 29.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetõje címére történõ

megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító

számot: 31/2012/SZ., valamint a munkakör megnevezését: igazgató. A pályázatot CD lemezen is kérjük mellékelni.

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

elbírálására jogosult a Zala Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 30.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Szép Rózsa kormánytisztviselõ nyújt a (92) 500-781-es

telefonszámon.

***

A Zala Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény (8900 Zalaegerszeg, Külsõkórház u 2.)

igazgató (magasabb vezetõ)

beosztás ellátására.

A nyertes pályázó szakmai munkakörét a magasabb vezetõ beosztásra történõ megbízásra alkalmas képesítése határozza meg.

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

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

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. április 1-jétõl 2017. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Külsõkórház u. 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: idõsek, pszichiátriai betegek és fogyatékkal élõk

ápoló-gondozó otthoni ellátásának biztosítása, az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának

törvényes, racionális, költséghatékony mûködésének szervezése, irányítása, ellenõrzése az intézmény székhelyén és telephelyein.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 8.2., 6.4. vagy 9.3. pontjában, valamint a 113. §-ban az intézményvezetõ

részére elõírt bármely képesítés,

– szociális szakvizsga, ennek hiányában a magasabb vezetõi megbízást követõ két éven belül szociális szakvizsga letétele,

amennyiben az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján a szakvizsga letétele alól nem mentesül,

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

a közoktatás területén szerzett szakmai gyakorlat,

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

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
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– büntetlen elõélet,

– 18. életév betöltése,

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

bevándorolt vagy letelepedett státusz,

– cselekvõképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– 90 napnál nem régebbi hatósági (erkölcsi) bizonyítvány,

– képesítést igazoló okirat(ok) másolata,

– az intézmény vezetésére és a szakmai fejlesztésre vonatkozó program,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozatot tesz a 2007. évi CLII. tv. 5. § (1) bekezdés

a) pontja alapján,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben

szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 29.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetõje címére történõ

megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító

számot: 29/2012/SZ., valamint a munkakör megnevezését: igazgató. A pályázatot CD lemezen is kérjük mellékelni.

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

elbírálására jogosult a Zala Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 30.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Szép Rózsa kormánytisztviselõ nyújt a (92) 500-781-es

telefonszámon.

***

A Zala Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a Zala Megyei Idõsek Otthona (8751 Zalakomár, Péczely köz 1.)

igazgató (magasabb vezetõ)

beosztás ellátására.

A nyertes pályázó szakmai munkakörét a magasabb vezetõ beosztásra történõ megbízásra alkalmas képesítése határozza meg.

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

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

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. április 1-jétõl 2017. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8751 Zalakomár, Péczely köz 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: idõsek ápoló-gondozó otthoni és átmeneti ellátásának

biztosítása, az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának törvényes, racionális, költséghatékony

mûködésének szervezése, irányítása, ellenõrzése az intézmény székhelyén és telephelyén.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 8.2. pontjában, illetve a 113. §-ban az intézményvezetõ részére elõírt

bármely képesítés,
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– szociális szakvizsga, ennek hiányában a magasabb vezetõi megbízást követõ két éven belül szociális szakvizsga letétele,

amennyiben a pályázó az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján a szakvizsga letétele alól nem mentesül,

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

a közoktatás területén szerzett szakmai gyakorlat,

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

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– 18. életév betöltése,

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

bevándorolt vagy letelepedett státusz,

– cselekvõképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– 90 napnál nem régebbi hatósági (erkölcsi) bizonyítvány,

– képesítést igazoló okirat(ok) másolata,

– az intézmény vezetésére és szakmai fejlesztésére vonatkozó program,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozatot tesz a 2007. évi CLII. tv. 5. § (1) bekezdés

a) pontja alapján,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben

szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 29.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetõje címére történõ

megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító

számot: 30/2012/SZ., valamint a munkakör megnevezését: igazgató. A pályázatot CD lemezen is kérjük mellékelni.

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

elbírálására jogosult a Zala Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 30.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Szép Rózsa kormánytisztviselõ nyújt a (92) 500-781-es

telefonszámon.

***

A Zala Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetõje a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §

alapján pályázatot hirdet a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 35.)

igazgatói (magasabb vezetõ)

munkakör teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A nyertes pályázó szakmai munkakörét a magasabb vezetõ beosztásra történõ megbízásra alkalmas képesítése határozza meg.

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

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

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: határozott idõre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.35.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Zala megyei gyermekvédelmi szakellátás, területi

gyermekvédelmi szakszolgáltatás, otthont nyújtó ellátás szakmai egységei racionális, zavartalan mûködésének, színvonalas

munkájának, a várható változásokból eredõ takarékos gazdálkodásának szervezése, ellenõrzése.
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Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

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 pályázó 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,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

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

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

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

bevándorolt vagy letelepedett státusz,

– büntetlen elõélet,

– 18. életév betöltése,

– cselekvõképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– képesítést igazoló okirat(ok) másolata,

– az intézmény vezetésére és szakmai fejlesztésére vonatkozó program,

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

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= a munkakör elnyerése esetén eleget tesz a 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 29.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetõjének címére

történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ

azonosító számot: 32/2012.sz., valamint a munkakör megnevezését: igazgató. A pályázatot CD lemezen is kérjük mellékelni.

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

elbírálására jogosult a Zala Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. január 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Heller Józsefné kormánytisztviselõ nyújt a (92) 500-782-es telefonszámon.
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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

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók le-
het nek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la -
ti  alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so-
kat  figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend -
szer eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér-
de ké ben, hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap-
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza-
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ-
jo gi jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.
 Haszonnal for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku -
sok, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 400 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 meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 400 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el az
aláb bi  címemre:

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 be lül 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 postai 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

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs 
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet
ad nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs
tör té nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek
az alap ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je len t meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor-
mány prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil-
vá nos ság szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, illetve ada ta ik mel lett szá mos egyéb
tény anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i -
nak pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû
hasz ná la tát Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kormány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj-
tó, szín vo na las be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás
ok ta tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki a dónál (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 a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 600 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi 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 be lül 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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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

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

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6., 1394 Budapest 62. Pf.: 357, vagy faxon: 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi B. u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: www.megrendeles@mhk.hu).
2012. évi éves elõfizetési díj: 39 816 Ft, fél évre: 21 168 Ft.
A hirdetések felvétele a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál (1085 Bp., Somogyi Béla utca 6.) történik.
Amennyiben a megrendelõ a hirdetésében emblémát kíván megjelentetni, azt tartozik a megrendeléshez fotózásra alkalmas
módon mellékelni.
HU ISSN 2062-4808
Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
12.0034 – Lajosmizse


