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J O G S Z A B Á L Y O K

A Kormány 250/2012. (IX. 7.) Korm. rendelete
a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) be-

kezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 2. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„f) önálló személygépkocsi használó: az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élõ személy, aki

gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetõi engedéllyel rendelkezik, továbbá az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki

fa) a 4. § (1) bekezdés c) pontja esetében három- vagy négykerekû segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító

érvényes vezetõi engedéllyel rendelkezik, vagy

fb) az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben gépjármûvezetõi alkalmasságát az átalakítás elõírásával

a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban együtt: szakértõi

szerv) vagy jogelõdje megállapította,

és nem áll jármûvezetéstõl eltiltó jogerõs bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt;”

(2) Az R. 2. §-a a következõ h) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„h) egyéb fogyatékossággal élõ személy: az a személy, aki

ha) fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. § (1) bekezdés a)–d) vagy h) pontja alapján jogosult, vagy vakok személyi

járadékában részesül, vagy a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minõsül,

kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság,

hb) a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegû családi pótlékra az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vagy

N)1. pontja alapján jogosult, vagy az Mr. 1. számú mellékletének P) pontjában meghatározott többszörös és összetett

betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. számú mellékletének

K), M) vagy N)1. pontja szerinti betegség, illetve fogyatékosság.”

2. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A személygépkocsi szerzési támogatás (a továbbiakban: szerzési támogatás)

a) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élõ személy esetén a közúti jármûvek mûszaki

megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új jármûnek minõsülõ személygépkocsi, vagy

b) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élõ személy esetén újnak nem minõsülõ, de legfeljebb öt

éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy

c) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minõsülõ, három- vagy négykerekû jármû,

kivéve a quad, vagy

d) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén jármûnek nem minõsülõ, sík úton önerejébõl 10 km/óra sebességnél

gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék

szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.”

3. § Az R. 6. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti szerzési támogatásra az egyéb fogyatékossággal élõ személy jogosult, ha

a) a kérelem benyújtását megelõzõ hét éven belül õ maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem

szerinti közlekedési kedvezményben, és

b) a keretszámra és a (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel a szerzési támogatás számára megállapítható, és

c) önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végzõ személy szállítja.”

4. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes megyei, fõvárosi kormányhivatal szociális és

gyámhivatalánál (a továbbiakban: hivatal) minden év március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani.”
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(2) Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép

„(3) A kérelemhez mellékelni kell

a) a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló,

aa) a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául

szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy

ab) az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatát, vagy

ac) a szakértõi szerv által a közlekedõképesség minõsítésérõl kiadott, a 2. § a) pont ac) alpontjában meghatározott

állapotot igazoló hatályos szakvélemény másolatát, vagy

ad) a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedõképességének minõsítését elõsegítõ, rendelkezésre álló orvosi

dokumentációt és egyéb iratokat, ha az aa)–ac) alpont szerinti iratok nem állnak rendelkezésre, vagy

ae) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi járadékát

kérelmezõ csökkentlátó nyilvántartó lap másolatát, és

b) az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végzõ személy érvényes vezetõi engedélyének, az 5. §

(1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a gépjármûvezetõi alkalmasságot tanúsító szakvéleménynek a fénymásolatát,

valamint nyilatkozatát arra nézve, hogy nem áll a jármûvezetéstõl eltiltó jogerõs bírói ítélet vagy szabálysértési

határozat hatálya alatt, és

c) a szállítást végzõ személy írásbeli nyilatkozatát, továbbá a 2. § g) pont ga)–gb) alpontja esetén a hozzátartozói

kapcsolatot, a 2. § g) pont gb) alpontja esetén a közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát, a 2. §

g) pont gc) alpontja esetén az önkéntes szerzõdés fénymásolatát, és

d) a 6. § (3) bekezdés

da) a) pontja szerinti esetben a keresõ tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat,

db) b) pontja szerinti esetben a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat,

dc) c) pontja szerinti esetben a kérelmezõ nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének tényérõl,

dd) d) pontja szerinti esetben a szakértõi szervnek vagy jogelõdjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti

hadieredetû fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét, és

e) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élõ és a szállítást végzõ személy nyilatkozatát arról,

hogy a 6. § (1) bekezdés a) pontja, (1a) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése szerint nem részesült õ maga vagy más

személy rá tekintettel közlekedési kedvezményben, és

f) a 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élõ

személy nyilatkozatát arról, hogy a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szerzõdés megkötését vállalja.”

5. § (1) Az R. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A keretszámról a miniszter minden év május 15-éig tájékoztatja a hivatalokat.

(2) A hivatal

a) a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig,

b) a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig

a 6. § (1) bekezdés b) pontja és a 6. § (1a) bekezdés b) pontja szerinti kérdésben az általa létrehozott bizottság

véleményének kikérésével dönt a jogosultságokról. A hivatal a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmekrõl történõ

döntése során legfeljebb a keretszám 50%-ának megfelelõ támogatás felhasználásáról határozhat. A támogatást nem

eredményezõ azon kérelmekrõl, amelyek esetében az elutasítás indoka a keretszám kimerülése, a hivatal tárgyéven

belül – a szeptember 30-áig benyújtott kérelmekkel egyidejûleg – ismételt benyújtás nélkül határoz.”

(2) Az R. 8. §-a a következõ (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) A közlekedési kedvezményben nem részesített kérelmezõk között a hivatal sorrendet állít fel, és abban az

esetben, ha a támogatás felhasználására elõírt határidõ lejár, vagy a jogosult a megállapított támogatásról lemond, az

új jogosultakat ennek a sorrendnek megfelelõen jelöli ki.”

6. § Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A támogatás felhasználása során a kölcsönszerzõdést a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal

élõ személlyel kell megkötni, az utalványt pedig a súlyos mozgáskorlátozott személy nevére kell kiállítani

(a továbbiakban együtt: szerzési támogatás jogosultja).”
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7. § Az R. a következõ 14/B. §-sal egészül ki:

„14/B. § (1) A 2012. május 15-éig benyújtott közlekedési kedvezmény iránti kérelmekrõl a hivatal 2012. szeptember

15-éig dönt.

(2) E rendeletnek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm.

rendelet módosításáról szóló 250/2012. (IX. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkmr2.) megállapított 2. § f) és

h) pontját, 4. § (1) bekezdését, 6. § (1a) bekezdését, 7. § (3) bekezdését, 9. § (2) bekezdését és az Mkmr2. 9. § a)–h) pontjával

megállapított rendelkezéseit az Mkmr2. hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

8. § Hatályát veszti az R. 13. § (6) bekezdésében a „2. § f) pont fc) alpontja, a” szövegrész.

9. § Az R.

a) 2. § g) pontjának nyitó szövegrészében és gc) alpontjában, 4. § (4) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében a „súlyos

mozgáskorlátozott személy” szövegrész helyébe a „súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal

élõ személy” szöveg,

b) 2. § g) pont gb) alpontjában a „súlyos mozgáskorlátozott személlyel” szövegrész helyébe a „súlyos

mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élõ személlyel” szöveg,

c) 3. §-ában a „szociális és gyámhivatalt” szövegrész helyébe a „megyei, fõvárosi kormányhivatal szociális és

gyámhivatalát” szöveg,

d) 6. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében a „pontja” szövegrész helyébe a „pontja és az (1a) bekezdés a) pontja”

szöveg,

e) 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „súlyos mozgáskorlátozott személyt” szövegrész helyébe a „súlyos

mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élõ személyt” szöveg,

f) 6. § (3) bekezdés d) pontjában a „súlyos mozgáskorlátozottá” szövegrész helyébe a „súlyos mozgáskorlátozottá,

illetve egyéb fogyatékossággal élõ személlyé” szöveg,

g) 8. § (2a) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(2b)” szöveg,

h) 10. § (3) bekezdésében a „hat hónapon” szövegrész helyébe a „három hónapon” szöveg

lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Az emberi erõforrások miniszterének 16/2012. (VIII. 23.) EMMI rendelete
a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló
2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról

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

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

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

f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

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

(a továbbiakban: Rendelet) 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § Az Alapprogram Tanácsa a Gyermek és Ifjúsági Alapprogrammal kapcsolatban az alább feladat- és hatáskörökkel

rendelkezik:

a) javaslatot tesz – a miniszter által felkért szakértõk véleményének elõzetes meghallgatásával – a Gyermek és Ifjúsági

Alapprogramból nyújtott támogatások odaítélésére,

b) közremûködik az ellenõrzési és értékelési feladatokban,

c) javaslatot tesz a miniszternek a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási prioritásaira.”
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2. § A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Ifjúsági Iroda (a továbbiakban: Iroda) az Intézet szervezeti egysége.”

3. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 1. §-ában az „a Regionális Ifjúsági Tanácsok, ” szövegrész,

b) 3. § (1) bekezdése,

c) 3. § (5) bekezdése,

d) 4. § (3) bekezdése,

e) 7. §-a és az azt megeplõzõ alcím,

f) 8. §-a és az azt megelõzõ alcím,

g) 9–10. §-a,

h) 11. §-a és az azt megelõzõ alcím,

i) 12. § (3) bekezdése,

j) 13. § (1) bekezdés f) pontjában a „területileg illetékes szervezeti egysége, szükség szerint a Tanács, illetve a Regionális

Ifjúsági Tanácsok tagjainak közremûködésével” szövegrész,

k) 13. § (3) bekezdésében az „és a Regionális Ifjúsági Tanácsokkal való együttmûködési kötelezettségük szabályait”

szövegrész,

l) 14. § (3) bekezdése,

m) 14. § (4) bekezdés f) és h) pontja,

n) 15. § (3) bekezdése.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

A miniszterelnök 105/2012. (IX. 11.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdése alapján, az emberi erõforrások minisztere

javaslatára

Fülöp Attilát az Emberi Erõforrások Minisztériuma helyettes államtitkárává

– 2012. szeptember 5-ei hatállyal –

kinevezem.

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

K ö z l e m é n y

a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány
közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történõ átalakításáról

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történõ átalakításáról

szóló 1121/2011. (IV. 28.) Korm. határozat 4. pontja értelmében az emberi erõforrások minisztere tájékoztatja a nyilvánosságot a

Korm. határozat 2. pontja szerinti intézkedések megtörténtérõl és arról, hogy a Fõvárosi Törvényszék 2012. május 29-én jogerõre

emelkedett végzésével a Közalapítványt a nyilvántartásból törölte.

A megszûnt Közalapítvány feladatait a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közhasznú Nonprofit Kft. látja el.

K ö z l e m é n y

a Szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések
Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékérõl

A 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet (a továbbiakban R.) 6. §-ában foglaltakra tekintettel a szociális szolgáltatások szakmacsoportokba

tartozó szakképesítések területén szakmai vizsgaelnöki teendõk ellátásával megbízható vizsgaelnökök listája az alábbiakkal egészül ki.

A R. 8. §-ának (2) bekezdése alapján a bíráló bizottság tagjai: Horváthné Szilasi Viktória, Majzik Balázs, Szombathelyiné dr. Nyitrai

Ágnes, Bánné Kiss Erzsébet, Bagyinszki Zoltánné.

Név Település OKJ azonosító OKJ megnevezés

Almásy Dezsõné Dunakeszi
55 761 01 0000 00 00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ gondozó
54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, nevelõ

Bartos-Molnár Tímea Nyíregyháza

33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
54 761 02 0100 33 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ
54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens
54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ
54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens
54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó
54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg gondozó
54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Bodorló Borbála Kétegyháza

33 762 01 0010 33 01 Fogyatékossággal élõk gondozója
33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelõ, segítõ
54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens
54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ
54 762 01 0001 54 01 Foglalkoztatás szervezõ
54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens
54 762 01 0001 54 03 Szociokulturális animátor
54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó
54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó
54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg gondozó
54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Büdszentiné Szép Enikõ Nyíregyháza

54 761 02 0100 33 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ
33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ
54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

Chugyikné Bónus Gabriella Nagyszénás 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
Csúzné Baranyi Rozália Jászberény 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

Faragó Tiborné Sáránd

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens
33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ
54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ

Ferenczi Istvánné Gyula
54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens
33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens
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Név Település OKJ azonosító OKJ megnevezés

Futó Kálmán Miskolc

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens
33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ
54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens
54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó

Hadobasné Kiss Hedvig Nyíregyháza
33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó
54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó

Hegedûs Béláné Esztergom

54 761 02 0100 33 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ
55 762 01 0000 00 00 Ifjúságsegítõ
33 761 01 0000 00 00 Nevelõszülõ
54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ

Horváth Izidorné Narda 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
Horváthné dr. Szöllõsy Ilona Szombathely 55 761 01 0000 00 00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ gondozó

Ipacs Piroska Gödöllõ
33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Jaskóné Gácsi Mária Sárospatak
55 761 01 0000 00 00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ gondozó
54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, nevelõ

Kis Bacskó Erzsébet Cered 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

Márta Anna Nyíregyháza

33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó
54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens
54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Németh Mária Pomáz
55 761 01 0000 00 00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ gondozó
54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, nevelõ

Pohubi Erika Eger
33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

Recskiné Varga Mónika Elek
33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó
54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Rézmûves Gabriella Miskolc
33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ

Scheer Ferencné Budapest
55 761 01 0000 00 00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ gondozó
54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, nevelõ

Sütõ Mária Márta Medgyesegyháza
33 762 01 0010 33 01 Fogyatékossággal élõk gondozója
54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelõ, segítõ
54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg gondozó

Szabó János Kaposvár

33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ
54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens
54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens
54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ

Szebellédi Anna Szentes
54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens
54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens
33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

Szombati Lajos Géza Hatvan 54 762 01 0001 54 01 Foglalkoztatás szervezõ

Takács Imre Kistarcsa

33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens
54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens
54 761 02 0100 33 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ
54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Tóth Erzsébet Gyöngyös

33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ
54 762 01 0001 54 01 Foglalkoztatás szervezõ
33 762 01 0010 33 01 Fogyatékossággal élõk gondozója
54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Vígh Károlyné Dr. Békéscsaba
33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

Zajder Katalin Nyírtelek

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens
33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ
54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó
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K ö z l e m é n y

a „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvány fenntartásában mûködõ
Családok Átmeneti Otthona intézményi térítési díjáról

A „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvány által fenntartott Családok Átmeneti Otthona (1173 Budapest, Összekötõ u. 3.) 2012. évi

intézményi térítési díja 1287 Ft/fõ/nap, illetve 38 610 Ft/fõ/hónap összegben került megállapításra.

K ö z l e m é n y

a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában mûködõ gyermekintézményekben
2012. szeptember 5. napjától fizetendõ intézményi étkezési térítési díjakról

A Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ az intézményi étkezési térítési díjak ÁFA nélküli, napi 100%-os összegét az alábbiak

szerint állapítja meg:

Intézmény megnevezése
Intézményi térítési díj

áfa nélküli,
100%-os összege (Ft/fõ)

Általános iskolai menza (ebéd)
– Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény (EGYMI) Móra Ferenc Tagintézmény 190
Középiskolai menza (ebéd)
– Tolna Megyei Szent László Szakképzõ Iskola és Kollégium (TISZK) 308
– Tolna Megyei Sztárai Mihály Gimnázium 322
Középiskolai kollégium
– Tolna Megyei Szent László Szakképzõ Iskola és Kollégium (TISZK) 600 (reggeli: 129 Ft,

ebéd: 308 Ft, vacsora:
163 Ft)

Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI)
– Speciális Óvodai Tagintézmény 320
– Göllesz Viktor Általános Iskolai Tagintézmény 512
– Berkes János Általános Iskolai Tagintézmény 472

K ö z l e m é n y

a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában mûködõ Gyermekvédelmi Igazgatóságon
az utógondozói ellátásért 2012. szeptember 5. napjától fizetendõ intézményi térítési díjakról

Intézményi térítési díj összege

Ft/fõ/hó Ft/fõ/nap

Gyermekotthoni, illetve lakásotthoni elhelyezés esetén 58 080 1 936
Nevelõszülõnél történõ elhelyezés esetén 25 800 860
Külsõ férõhelyen történõ elhelyezés esetén 7 500 250

K ö z l e m é n y

a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában mûködõ Integrált Szociális Intézmény székhelyén,
illetve annak telephelyein 2012. szeptember 5. napjától fizetendõ intézményi térítési díjakról

Intézmény
Intézményi térítési díj összege

Ft/fõ/hó Ft/fõ/nap

Dunaföldvári Idõsek Otthona
Normál egység 89 400 2 980
Demens részleg 98 400 3 280

Szivárvány Idõsek Otthona, Bátaszék

Normál egység 93 600 3 120
Demens részleg 93 600 3 120

Emelt szintû részleg 106 200 3 540
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Intézmény
Intézményi térítési díj összege

Ft/fõ/hó Ft/fõ/nap

Sárpilisi Idõsek Otthona
Normál egység 87 300 2 910
Demens részleg 87 300 2 910

Palánki Idõsek Otthona
Normál egység 89 400 2 980
Demens részleg 89 400 2 980

Szent András Otthon, Bölcske Pszichiátriai betegeket ellátó részleg 75 000 2 500

Mechwart András Otthon, Belecska Fogyatékos részleg 60 000 2 000

Tölgyfa Otthon, Pálfa Fogyatékos részleg 60 000 2 000

Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád
Pszichiátriai betegeket ellátó részleg 78 000 2 600

Fogyatékos részleg 78 000 2 600

Margaréta Otthon, Regöly
Fogyatékosok rehabilitációs ellátása 60 000 2 000

Rehab. célú lakóotthon 29 400 980

Csilla von Boeselager Otthon, Tengelic
Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása 57 000 1 900

Szenvedélybeteget ellátó részleg 60 000 2 000

Hétszínvilág Otthon, Szekszárd

(állami gondozott kiskorúak kivételével)

Fogyatékos részleg 60 000 2 000
Fogyatékosok rehabilitációs ellátása 60 000 2 000

Ápoló-gondozó lakóotthon 60 000 2 000

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

Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselõ-testülete (4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20.) pályázatot hirdet a Bocskaikerti

Humán Szolgáltató Központ (4241 Bocskaikert, Debreceni út 85.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

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

(étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, családsegítés, nappali ellátás – idõsek klubja, gyermekjóléti

szolgáltatás, területi védõnõi ellátás, családi napközi) irányítása, munkájának koordinálása; jogszerû mûködésének biztosítása a

hatályos jogszabályokban, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervek útmutatásaiban foglaltak

szerint.

Pályázati feltételek:

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

valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I/1. pontjában elõírt képesítés,

– szociális szakvizsga, vagy a szociális szakvizsga elvégzésérõl a pályázó nyilatkozata a megbízást követõ két éven belüli

letételére,

– 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,

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

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti – idõsek klubja vezetõi – munkakörbe kinevezhetõ,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
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Elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– legalább 3–5 év szociális területen szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatait,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

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

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

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. november 15. napjától 2017. november 14. napjáig.

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

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

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Bérezés: a Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 15.

A kozigallas.gov.hu honlapon történõ közzététel idõpontja: 2012. szeptember 14.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton vagy személyesen Bocskaikert Községi Önkormányzat

képviselõ-testületének címére kell benyújtani (4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Intézményvezetõ

1984/2012.”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Szociális Bizottság a pályázati feltételeknek megfelelõ pályázókat személyesen hallgatja

meg. A bizottság véleményezése alapján az önkormányzat képviselõ-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatban felvilágosítást ad Szaniszló Tamás jegyzõ az (52) 583-452-es telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogát a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítására.

***

Budapest Fõváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) pályázatot hirdet a Fõvárosi Önkormányzat Idõsek és

Pszichiátriai Betegek Otthona (1201 Budapest, Virág Benedek u. 36.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

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

gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért; irányítja, összehangolja az intézmény mûködését, ellenõrzi a közvetlen felügyelete alá

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

munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. és 9.3. alpontjaiban az intézményvezetõre meghatározott

felsõfokú képesítések valamelyike,

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

felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, az egészségügyi vagy a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai

gyakorlat,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,
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– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási

vagy letelepedési engedély,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– integrált szociális intézmény vezetésében szerzett tapasztalat,

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

– az idõsellátás vagy a pszichiátriai ellátás területén szerzett szakvizsga.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintû döntési képesség, kiemelkedõ kommunikációs és tárgyalóképesség, szakma iránti elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolatai,

– a vezetõi tapasztalatot igazoló okiratok,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

= a közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidejét elfogadja,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2013. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig.

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

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

kivételével – 4 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.

A kozigallas.gov.hu honlapon történõ közzététel idõpontja: 2012. augusztus 27.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Fõvárosi Önkormányzat Humán Erõforrás Menedzsment

Fõosztály címére kell benyújtani (1052 Budapest, Városház u. 9–11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban

szereplõ azonosító számot: FPH016/1363/2012., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ – Virág Benedek u.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak megfelelt

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt dr. Bajzáthné Komár Mária intézményvezetõ a (06-1) 284-8311-es

telefonszámon.

***

Budapest Fõváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) pályázatot hirdet a Budapest Fõváros

Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.) pénzügyi munkakör

mellett betöltendõ

gazdasági vezetõi

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a 11 szakfeladatot ellátó intézmény

pénzügyi-számviteli, gazdasági, mûszaki tevékenységének szervezése, irányítása, ellenõrzése. A gazdálkodási tevékenységhez

kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása. Költségvetés, költségvetési beszámolók készítése, évközi

adatszolgáltatások, az intézmény tevékenységével összefüggõ közbeszerzési feladatok, személyzeti és munkaügyi feladatok

szervezése, irányítása. Az intézményi gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladatellátás megvalósításának

folyamatos ellenõrzése. Külsõ szervezetek számára készített adatszolgáltatások szervezése, ellenõrzése, bevallások, statisztikai
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jelentések készíttetése. Pályázatok figyelése, a pályázatok készítése, az elszámolás lebonyolítása. Kapcsolattartás a fenntartóval,

társintézményekkel, egyéb szakhatóságokkal. Ellenõrzésekben való aktív részvétel. Könyvelési feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, pénzügyi, gazdasági felsõfokú végzettség,

– felsõoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség, vagy a felsõoktatásban szerzett egyéb végzettség és emellett

legalább államigazgatási mérlegképes könyvelõi képesítés,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító

engedéllyel (igazolvánnyal),

– legalább 3 év gazdasági vezetõi tapasztalat,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

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

vagy letelepedett személy,

– a közalkalmazotti jogviszony tekintetében 4 hónapos próbaidõ elfogadása,

– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent:

– gyermekvédelmi intézményben, szociális intézményben, közoktatási intézményben szerzett gyakorlat (legalább 3–5 év),

– megyei/fõvárosi ellátást nyújtó intézményben szerzett gyakorlat (legalább 3–5 év).

Elvárt kompetenciák: kiváló szintû döntési képesség, kiemelkedõ kommunikációs és tárgyalóképesség, szakma iránti

elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolatai,

– a vezetõi tapasztalatot igazoló okiratok,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

= a közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidejét elfogadja,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

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

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

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

kivételével – 4 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 29.

A kozigallas.gov.hu honlapon történõ közzététel idõpontja: 2012. augusztus 27.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Budapest Fõváros Önkormányzatának Humán Erõforrás

Menedzsment Fõosztálya címére (1052 Budapest, Városház u. 9–11.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati

adatbázisban szereplõ azonosító számot: 16/471/2012., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázaton megfelelt jelentkezõket

eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslatát mérlegelve fõpolgármester-helyettes úr dönt a nyertes pályázó személyét

illetõen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár László intézményvezetõ nyújt a (06-1) 323-2900-as

telefonszámon.

***
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Budapest Fõváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9–11.) pályázatot hirdet a Budapest Fõváros Vázsonyi

Vilmos Idõsek Otthona (1064 Budapest, Rózsa u. 67.) pénzügyi munkakör mellett betöltendõ

gazdasági vezetõi

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény pénzügyi-számviteli, gazdasági, mûszaki

tevékenységének szervezése, irányítása, ellenõrzése. A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése,

folyamatos karbantartása. Költségvetés, költségvetési beszámolók készítése, évközi adatszolgáltatások, az intézmény

tevékenységével összefüggõ közbeszerzési feladatok, személyzeti és munkaügyi feladatok szervezése, irányítása. Az intézményi

gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladatellátás megvalósításának folyamatos ellenõrzése. Külsõ

szervezetek számára készített adatszolgáltatások szervezése, ellenõrzése, bevallások, statisztikai jelentések készítése. Pályázatok

figyelése, a pályázatok elkészítése, az elszámolás lebonyolítása. Kapcsolattartás a fenntartóval, a társintézményekkel, egyéb

szakhatóságokkal. Ellenõrzésekben való aktív részvétel. Könyvelési feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, pénzügyi, gazdasági felsõfokú végzettség,

– felsõoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség, vagy a felsõoktatásban szerzett egyéb végzettség és emellett

legalább államigazgatási mérlegképes könyvelõi képesítés,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító

engedéllyel (igazolvánnyal),

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

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

vagy letelepedett személy,

– a közalkalmazotti jogviszony tekintetében 4 hónapos próbaidõ elfogadása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolatai,

– az esetleges vezetõi tapasztalatot igazoló okiratok,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

= a közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidejét elfogadja,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

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

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejû, a magasabb vezetõi megbízás 5 évre

szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4)–(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 4 hónap

próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 10.

A kozigallas.gov.hu honlapon történõ megjelenés idõpontja: 2012. szeptember 11.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot személyesen Sebõkné Horváth Brigitta részére kell benyújtani (1052 Budapest,

Városház u. 9-11. III. emelet 441. szoba).

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sebõkné Horváth Brigitta nyújt a (06-1) 999-9116-os telefonszámon.

***
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Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) pályázatot hirdet az Egyesített

Szociális Intézmény (8130 Enying, Szabadság tér 2.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre:

– családsegítés,

– étkeztetés,

– idõsek nappali ellátása,

– idõskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása (ápolást-gondozást nyújtó intézmény),

– házi segítségnyújtás,

– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,

– gyermekjóléti szolgáltatás.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézmény mûködtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében

különösen:

– felelõs az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért,

– irányítja, összehangolja és ellenõrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását,

– koordinálja az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztást,

– felelõs az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerûség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek

érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelõ létszámú alkalmazására,

– ellátja az intézményvezetõi feladatok, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggõ feladatok teljes körét,

– gondoskodik az intézménybe történõ felvétel, az ellátások igénybevételének jogszerûségérõl,

– elkészíti a hatályos jogszabályok által elõírt, az intézmény mûködéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik

azok betartásáról, fenntartásáról,

– beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé,

– gondoskodik az ellátottak érdekvédelmérõl.

Az intézményvezetõ jogállása: az Egyesített Szociális Intézmény az Enying Város Önkormányzata, Enying Mikrokörzeti Szociális és

Gyermekjóléti Intézményi Társulás fenntartásában mûködõ intézmény. Az intézmény gazdálkodási besorolása alapján önállóan

mûködõ, elõirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv. Az intézményvezetõ a közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozik, az intézményvezetõ közalkalmazott, aki felett a munkáltatói

jogkörbe tartozóan a kinevezés és a felmentés jogát Enying Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete, az egyéb munkáltatói

jogokat Enying Város polgármestere gyakorolja.

A Kjt.- nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)

Korm. rendelet [Kjtvhr.] 3. §-ának (1) bekezdése szerint szociális intézményben az intézményvezetõi munkakör magasabb vezetõ

beosztásnak minõsül.

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

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

Pályázati feltételek:

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

SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú melléklete 8.2. alpontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség, az R. 19/A. §

(2) bekezdése alapján,

– a Kjtvhr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ legalább 5 év szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

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

a szociális szakvizsga alóli, az R. 6. §-ának (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása.
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Elõnyt jelent:

– szociális területen szerzett 5 év vezetõi gyakorlat,

– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot, mely igazolja az 5 év szakmai gyakorlat meglétét,

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

– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,

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

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

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot legfeljebb 3 oldal terjedelemben,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

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

= a személyét érintõ napirendi pont tárgyalása nyílt vagy zárt ülésen történjen,

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

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt [Kjtvhr. 3/A. §].

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

rendelkezik, valamint arról, hogy szakvizsga-kötelezettségének az R. 6. §-a (7) bekezdésében foglalt határidõben eleget tesz.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. december 1-jétõl 2017. november 30-áig.

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

létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény: a Kjt., továbbá a Kjtvhr. szerint; a képviselõ-testület a vezetõi pótlék mértékét a pótlékalap 250%-ában állapítja meg;

egyéb juttatás a képviselõ-testület egyedi döntése szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 1.

Az álláshely 2012. december 1. napjától tölthetõ be.

A kozigallas.gov.hu honlapon történõ közzététel idõpontja: 2012. szeptember 5.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot személyesen vagy postai úton Enying Város Önkormányzat

képviselõ-testületének címezve, Enying Város Polgármesteri Hivatalába kell benyújtani (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.). A borítékon

kérjük feltüntetni: „Pályázat az Egyesített Szociális Intézmény vezetõi állására”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot a pályáztató által összehívott eseti szakértõi bizottság, továbbá Enying Város

Önkormányzat képviselõ-testületének illetékes bizottsága véleményezi. A kiírt feltételeknek megfelelõ pályázókat a bizottságok

személyesen hallgatják meg. A bizottságok a megfelelõ pályázatokat a véleményükkel együtt a képviselõ-testület elé terjesztik,

amely – a társulási megállapodásban foglaltak figyelembevételével – dönt a megbízás tekintetében.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2012. november 25-ig

bírálja el.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ személyesen Põdör Gyula polgármestertõl, illetve telefonon a

(22) 572-639-es telefonszámon.

Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ pályázó hiányában a pályázati

eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírója egyszeri hiánypótlásra biztosít lehetõséget.

***

Hajdúnánás Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) pályázatot hirdet a

Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsõde (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14.)

magasabb vezetõi

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a szociális alapszolgáltatások körébe tartozó

családsegítés, a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatás, valamint bölcsõdei ellátás integrált

szervezeti formában való mûködtetésének irányítása, az intézmény szakszerû, jogszerû mûködésének biztosítása, képviselete, az

intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása, továbbá a képesítésének megfelelõ szervezeti egység vezetése.
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Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség, illetve a 15/1998. (IV. 30.)

NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I.1. és I.2. pontjaiban elõírt felsõfokú képesítés,

– szociális szakvizsga,

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

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

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

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

bevándorolt vagy letelepedett személy,

– a pályázó nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére vonatkozó, fejlesztési elképzeléseket is részletezõ program,

– a képesítést igazoló okiratok másolatai,

– a szociális szakvizsgát igazoló okirat másolata,

– a szakmai gyakorlatról szóló igazolás,

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

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményezõ és elbíráló testület a személyét érintõ ügy tárgyalásakor nyilvános

ülést tartson,

= a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

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

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt,

= a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. december 1. napjától 2017. november 30. napjáig.

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

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

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: illetmény és egyéb juttatások a Kjt., valamint annak végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.

rendelet vonatkozó szabályai szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 31.

A kozigallas.gov.hu honlapon történõ megjelenés idõpontja: 2012. szeptember 30.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot postai úton Hajdúnánás Város Önkormányzata képviselõ-testületének címezve kell

benyújtani (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázott munkakör megnevezését: magasabb

vezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott személyekbõl álló

bizottság véleményezi. A pályázatokról Hajdúnánás Város Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajdúnánás Város Önkormányzatának polgármestere nyújt személyesen

(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.), illetve az (52) 381-411/105 mellékû telefonszámon.

***

Hernádnémeti Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.) pályázatot hirdet a

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ (székhely: 3564 Hernádnémeti, Petõfi S. u. 85., a munkavégzés helye: 3564 Hernádnémeti,

Szondy u. 5., telephely: 3564 Hernádnémeti, Petõfi S. u. 112.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.
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Az intézmény dolgozói létszáma: 22 fõ.

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

házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsõde, családi napközi, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT).

Az intézményvezetõ által ellátandó lényeges feladatok: az intézmény vezetése, szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenõrzése, a

közalkalmazottak feletti munkáltatói jogkör gyakorlása; a gazdálkodáshoz szükséges adatok szolgáltatása. IKSZT programok tervezése,

koordinálása; pályázatok szakmai irányítása; Projekt Elõrehaladási Jelentés (PEJ) készítése; elszámolásokhoz adatszolgáltatás.

Pályázati feltételek:

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

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

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

– legalább 5 év vezetõi tapasztalat,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,

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

bevándorolt vagy letelepedett státus,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

(A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen elõéletû, és

nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.)

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély,

– emelt szintû szakképesítés,

– szociális szakvizsga megléte,

– egyéb szakirányú felsõfokú képesítés,

– Államháztartási Belsõ Pénzügyi Ellenõrzés (ÁBPE) továbbképzés megléte, megkezdése.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó szakmai életrajzát,

– a képesítést és az egyéb feltételeknek való megfelelést igazoló okiratok másolatait,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

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

= a pályázatát elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés tartását,

= vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

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

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. november 29. napjától 2017. november 28. napjáig.

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

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

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 10.

A kozigallas.gov.hu honlapon történõ közzététel idõpontja: 2012. szeptember 3.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban,

– postai úton Hernádnémeti Község Önkormányzatának címére (3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.) vagy

– személyesen a fenti címen dr. Orosz Zsolt polgármester részére

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1098/II/2012., valamint az

álláshely megnevezését: intézményvezetõ.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 29.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni lehet dr. Orosz Zsolt polgármesternél a (46) 594-220-as telefonszámon.

***

Kaba Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) a Támasz Családsegítõ és Gyermekjóléti

Szolgálat Intézményfenntartó Társulás képviseletében pályázatot hirdet a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ (székhelyének

címe: 4183 Kaba, Jókai u. 4.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:

– étkeztetés,

– házi segítségnyújtás,

– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,

– családsegítés,

– nappali ellátások,

– pszichiátriai betegek nappali ellátása,

– szenvedélybetegek nappali ellátása,

– közösségi ellátások (pszichiátriai- és szenvedélybetegek),

– támogató szolgáltatás,

– gyermekjóléti szolgáltatás,

– gyermekek napközbeni ellátása (bölcsõde).

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében, illetõleg a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében elõírt

megfelelõ képesítés,

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

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

– 5 év vezetõi gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okirat másolatát,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

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

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

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= pályázatának nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. december 19. napjától 2017. december 18. napjáig.

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

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

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Bérezés: a Kjt. és a végrehajtási rendeletei alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a kozigallas.gov.hu honlapon történõ megjelenéstõl számított 30. nap (a megjelenés

idõpontja: 2012. szeptember 19.).
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A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, a pályázatra utaló jelzéssel ellátva Kaba Város

polgármestere, Szegi Emma részére kell benyújtani (4183 Kaba, Szabadság tér 1.).

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

***

Kalocsa Város Önkormányzata (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.) pályázatot hirdet a Kalocsa Város Alapszolgáltatási

és Szakellátási Központ (6300 Kalocsa, Bem apó u. 19.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok

(alapellátás: étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, nappali ellátás:

idõsek klubja, értelmi fogyatékosok napközi otthona, szakosított ellátás: idõsek otthona, értelmi fogyatékos személyek otthona)

vezetõi irányítása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. és 8.2. alpontja szerint az intézményvezetõre megállapított

felsõfokú szakirányú szakképzettség valamelyike,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése szerinti, legalább 5 év szakmai gyakorlat,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– szociális szakellátásban szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolata;

– a szociális szakvizsga-bizonyítvány másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a megbízást követõ két éven belül vállalja

annak letételét;

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen elõélet, illetve

annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

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

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

= vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét vállalja.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. december 1. napjától 2017. november 30. napjáig.

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

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

kivételével – 4 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók. Vezetõi pótlék a pótlékalap

500%-a.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 1.

A kozigallas.gov.hu honlapon történõ megjelenés idõpontja: 2012. szeptember 20.

A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton vagy személyesen Kalocsa Város Önkormányzat polgármestere,

Török Ferenc részére kell benyújtani (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a „Közigállás” portál

pályázati adatbázisában szereplõ azonosító számot (KJT 82890), valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.
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A pályázatok elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról bizottsági véleményezést követõen Kalocsa Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete dönt.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Czinege Piroska nyújt a (78) 461-166-os telefonszám 131-es

mellékén.

***

Kéthely Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (8713 Kéthely, Ady E. u. 1.) pályázatot hirdet a Szociális Szolgáltatási

Központ (székhelye: 8713 Kéthely, Hunyadi u. 10.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ ellátására.

Az intézmény dolgozói létszáma: 11 fõ.

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

Az intézményvezetõ által ellátandó lényeges feladatok: az intézmény vezetése, szakmai munkájának szervezése, irányítása,

ellenõrzése; a közalkalmazottak feletti munkáltatói jogkör gyakorlása; a gazdálkodáshoz szükséges adatok szolgáltatása;

elszámolásokhoz adatszolgáltatás; elõírt dokumentáció vezetése; az intézmény munkájáról történõ beszámolás a

képviselõ-testület elõtt; statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése; a mûködéssel kapcsolatos jelentések készítése.

Pályázati feltételek:

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

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

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

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,

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

bevándorolt vagy letelepedett státus,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély,

– szociális szakvizsga megléte,

– szociális területen szerzett legalább 1–3 éves vezetõi tapasztalat,

– egyéb szakirányú felsõfokú képesítés,

– Államháztartási Belsõ Pénzügyi Ellenõrzés (ÁBPE) továbbképzés megléte, megkezdése.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó szakmai életrajzát,

– a képesítést és az egyéb feltételeknek való megfelelést igazoló okiratok másolatait,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

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

= a pályázatát elbíráló ülésen kívánja-e zárt ülés tartását,

= a pályázat elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. november 1. napjától 2017. október 31. napjáig.

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

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

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 15.

A kozigallas.gov.hu honlapon történõ közzététel idõpontja: 2012. augusztus 31.
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A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, postai úton Kéthely Község Önkormányzatának címére

(8713 Kéthely, Ady E. u. 1.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 31.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni lehet Sipos Balázs polgármesternél a (85) 539-036-os telefonszámon.

***

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élõk

Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

munkakörének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6. szám alatti, 50 férõhelyes Fogyatékkal Élõk Otthona, a

10 férõhelyes Fogyatékkal Élõk Gondozóháza, a 20 férõhelyes Fogyatékkal Élõk Napközi Otthona, valamint a Támogató Szolgálat

színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenõrzése. A központi jogszabályok, valamint az

önkormányzati rendeletek szerint a feladatkörébe tartozó valamennyi önkormányzati feladat magas szintû végzésének

megszervezése, koordinálása, biztosítása. A közalkalmazotti kinevezés melletti munkakör betöltése.

Pályázati feltételek:

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

SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. pontja szerint az intézményvezetõi munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai

végzettség,

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

ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) 3. § (3) bekezdésében foglaltak alapján legalább

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

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

– szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkezõ pályázónak – amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége

alól – a nyilatkozata arról, hogy vállalja annak a kinevezést követõ 2 éven belüli megszerzését,

– magasabb vezetõ 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 rendelkezõ, illetve bevándorolt

vagy letelepedett státusz,

– 18. életév betöltése,

– cselekvõképesség,

– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

– a képesítést igazoló okirat(ok), illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél közjegyzõ által hitelesített másolatát,

– az elõírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlõ igazolását,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a büntetlen elõéletet igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

= a pályázati eljárás során a testületi bizottsági üléseken és a döntéshozó Közgyûlés ülésén a napirendnek a nyilvános

ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e,

= szociális szakvizsgával nem rendelkezõ pályázó esetén – amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól –

vállalja annak a kinevezést követõ 2 éven belüli megszerzését,

= közalkalmazotti és vezetõi megbízásával kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn,

= az álláshely elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. december 1. napjától 2017. november 30. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejû, a magasabb vezetõi megbízás 5 évre

szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4)–(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap

próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: a Kjt. illetve a Kjtvhr. elõírásainak megfelelõen.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 15.

A kozigallas.gov.hu honlapon történõ megjelenés idõpontja: 2012. szeptember 15.

A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot 1 eredeti példányban Nagykanizsa Megyei Jogú Város

polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: „Pályázat a Fogyatékkal Élõk Integrált

Intézménye intézményvezetõi munkakörére”.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a Kjt. és a Kjtvhr. elõírásainak megfelelõen a pályázatokat a pályázat elõkészítõje

által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelõ pályázókat személyesen hallgatja meg.

A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése, mint munkáltató dönt, amelynek eredményérõl valamennyi pályázó

írásban értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyûlés 2012. november havi soros ülése.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ:

– Cseresnyés Péter polgármester – Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: (20) 849-2301, illetve

– Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályának osztályvezetõje: Maronicsné dr. Borka Beáta –

Nagykanizsa, Eötvös tér 16., tel.: (20) 849-2436. Az osztályvezetõ biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít lehetõséget. Kivétel ez alól az erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésõbb a szakmai

elõkészítõ ülésen kell bemutatni.

***

A Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) pályázatot hirdet a Harmónia

Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (2687 Bercel, Petõfi út 2.)

intézményvezetõ (magasabb vezetõ)

beosztás teljes munkaidõben történõ ellátására.

A beosztáshoz 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 hatáskörébe.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000.

(I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. alpontjában 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 vezetõi 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,

– a pályázati feltételként szereplõ szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum (pl.: munkáltatói intézkedés, jogviszony-igazolás),

– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen elõélet

igazolására, valamint arra, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony

létesítését nem teszi lehetõvé,

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

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

– a pályázó elõzetes kötelezettségvállalása arra, hogy – nyertes pályázóként – az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl

szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti idõben vagyonnyilatkozatot tesz,
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– szociális szakvizsgával nem rendelkezõ pályázó nyilatkozata arról, hogy a szakvizsga letételéhez szükséges feltételekkel

rendelkezik, valamint arról, hogy a szakvizsga kötelezettségének a vonatkozó jogszabályokban 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 vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. november 1. napjától 2017. október 31. napjáig szól.

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

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

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 8. 16.00 óra.

A pályázat benyújtásának módja, helye:

– postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (3100 Salgótarján,

Rákóczi út 36., a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének címezve, 2012. október 8. napján 16.00 óráig

beérkezõen). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1452-17/2012., valamint a beosztás

megnevezését: Intézményvezetõ, vagy

– személyesen: Vezetõi Titkárság, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., a Nógrád Megyei Intézményfenntartó

Központ vezetõjének címezve, 2012. október 8. napján 16.00 óra.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az érvényes jelentkezést benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. §-ának (6) bekezdése, továbbá a

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-ának (9)–(12) bekezdései szerint a pályázati határidõt követõ 21 napon belül a kinevezési,

megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, legalább 3 tagú, szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg. A pályázatokról

a vélemények kikérése után a fenntartó vezetõje dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 31.

A kozigallas.gov.hu publikálási idõpontja: 2012. szeptember 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 pályáztató fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

***

Solt Város Önkormányzat Képviselõ-testülete (Bács-Kiskun megye, 6320 Solt, Béke tér 1.) pályázatot hirdet a Solt Város

Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ (Bács-Kiskun megye, 6320 Solt, Posta utca 10.)

igazgatói (magasabb vezetõ)

munkakörének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: Vezeti Solt Város Önkormányzat Alapszolgáltatási Központját. Feladata az

intézmény szakszerû, törvényes, költséghatékony mûködtetése, a szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások jogszabályi feltételek

szerinti biztosítása.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, szakirányú, felsõfokú szakképzettség, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 5. pont szerinti szakirányú

szakképzettség, illetve a 15/1998. (IV. 30.) MN rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. fejezet 1. pontjában elõírt képesítés bármelyikének

megléte,

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

közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga megléte,

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

bevándorolt, vagy letelepedett státusz,

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,– az intézményben fennálló határozatlan idõre szóló kinevezés, illetve a vezetõi

megbízással egyidejûleg felsõfokú végzettségû vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ munkakörben történõ határozatlan

idõre szóló kinevezés,

– ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás alatt.
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A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó szakmai önéletrajzát,

– a képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát,

– a szakmai gyakorlatról szóló igazolást,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint

a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott véleményezõk számára pályázata tartalmának megismeréséhez

hozzájárul,

= a pályázati eljárás során pályázatának nyílt ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e,

= nem áll cselekvõképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság alatt,

= a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás 5 évre, 2012. december 16-ától 2017. december 15-éig szól.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejû, a magasabb vezetõi megbízás 5 évre

szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)

21/A. § (4)–(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

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

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

irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.

A kozigallas.gov.hu honlapon történõ megjelenés idõpontja: 2012. július 11.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

– postai úton, a pályázatnak a Solt Város Önkormányzat Képviselõ-testülete címére történõ megküldésével (6320 Solt, Béke tér 1.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 3326/2012., valamint a beosztás megnevezését:

„magasabb vezetõ”,

– személyesen: a 6320 Solt, Béke tér 1. címen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 29.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krausz Henrikné dr.

jegyzõ nyújt, a (78) 486-043/134-es mellékû telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.solt.hu

honlapon szerezhet.
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