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J O G S Z A B Á L Y O K

2012. évi CXL. törvény
egyes közjogi méltóságok halála esetén járó hozzátartozói nyugellátásokkal összefüggõ
törvényi rendelkezések módosításáról*

1. § (1) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 13. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A miniszterelnök halála esetén a rá tekintettel járó hozzátartozói nyugellátás megállapítása szempontjából

a mindenkori miniszterelnöki illetmény havi összegét kell a miniszterelnök öregségi nyugdíjaként figyelembe venni.”

(2) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 91. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 13. § (3a) bekezdését a hatálybalépése elõtt megállapított hozzátartozói nyugellátásra is alkalmazni kell

az 1990. május 23-át követõen miniszterelnöki tisztséget betöltött személy hozzátartozója esetében.”

2. § A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 13. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„13. § (1) A köztársasági elnök halála esetén házastársát, ennek hiányában élettársát (a továbbiakban együtt: özvegy)

– özvegy hiányában örökösét, több örökös esetén örököseit – egy összegben a köztársasági elnök hathavi

tiszteletdíjának megfelelõ összegû juttatás illeti meg.

(2) A köztársasági elnök halála esetén a rá tekintettel járó hozzátartozói nyugellátás megállapítása szempontjából

a mindenkori köztársasági elnöki tiszteletdíj havi összegét kell a köztársasági elnök öregségi nyugdíjaként figyelembe

venni.”

3. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 4. §-a

a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény

és a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerint megállapított hozzátartozói

nyugellátások fedezetét a központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak.”

4. § Ez a törvény a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba.

5. § A 2. § az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2012. évi CXLII. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a megváltozott
munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény módosításáról**

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 102/F. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„102/F. § A rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülõ személy özvegyi nyugdíja – ha 2011. december 31-én

özvegyi nyugdíj mellett átmeneti járadékban vagy rendszeres szociális járadékban részesült, vagy az özvegyi nyugdíj

folyósítására tekintettel az átmeneti járadékát, rendszeres szociális járadékát szüneteltették – a feléledés kivételével

nem módosítható harmincszázalékos mértékûre.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. szeptember 24-i ülésnapján fogadta el.

** A törvényt az Országgyûlés a 2012. október 1-jei ülésnapján fogadta el.
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2. § A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 33. §-a a következõ (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás – a 32. § (1a) bekezdésének és az (1a) bekezdésnek

a 2012. szeptember 1-jén hatályos szabályai szerinti – emelése, valamint az özvegyi nyugdíj – a Tny. 102/F. §-ának

a 2012. szeptember 1-jén hatályos szabályai szerinti – csökkentése nem hajtható végre, az errõl szóló határozatokat

vissza kell vonni.

(9) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásait folyósító szerv az özvegyi nyugdíjra és rokkantsági vagy

rehabilitációs ellátásra együttesen jogosult személyek esetében megállapítja a 32. § (1a) bekezdésének és az

(1a) bekezdésnek, valamint a Tny. 102/F. §-ának – 2012. szeptember 1-jén hatályos – rendelkezései alapján csökkentett

özvegyi nyugdíj és megemelt rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás együttes havi összegének, valamint ezen

ellátások 2012 augusztusára járó együttes havi összegének különbözetét. Ha a különbözet pozitív, a rokkantsági

ellátást, illetve a rehabilitációs ellátást e különbözet havi összegével 2012. szeptember 1-jei idõponttól kezdõdõen

meg kell emelni. Az emelésrõl a megváltozott munkaképességû személyek ellátásait folyósító szerv

2012. október 15-éig határozattal intézkedik.”

3. § Hatályát veszti az Mmtv. 32. § (1a) bekezdése és 33. § (1a) bekezdése.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány 275/2012. (IX. 28.) Korm. rendelete
az Országgyûlési Õrséggel összefüggésben egyes kormányrendeletek, valamint az országos
településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
módosításáról
(részleges közlés)

A Kormány

a 7. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), m) és

r) pontjában, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

7. § Az egyes kormányrendeleteknek az Erzsébet-programmal, valamint a családtámogatási eljárások egyszerûsítésével

összefüggõ módosításáról szóló 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében a „szeptember 1-jén”

szövegrész helyébe a „szeptember 30-án” szöveg lép.

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

(2) Az 1–4. és 6. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 282/2012. (X. 4.) Korm. rendelete
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) 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. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) a következõ 29. §-sal egészül ki:

„29. § (1) A miniszter felelõs az Új Nemzedék Jövõjéért ifjúságpolitikai keretprogram összehangolásáért, amelynek

keretében

a) koordinálja az Új Nemzedék Jövõjéért ifjúságpolitikai keretprogram ifjúságra közvetlenül vonatkozó kormányzati

kezdeményezéseket és döntéseket a feladat- és hatáskörrel rendelkezõ miniszterekkel együttmûködve,

b) irányítja, mûködteti és fejleszti az Új Nemzedék Jövõjéért ifjúságpolitikai keretprogramban foglalt ifjúsági

szolgáltatások rendszerét üzemeltetõ központi és megyei szervezeteket,

c) közremûködik az Új Nemzedék Jövõjéért ifjúságpolitikai keretprogramban foglalt célok európai vonatkozású

kapcsolódási pontjai által meghatározott területek és feladatok ellátásában,

d) irányítja a Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóságot.

(2) A miniszter az Új Nemzedék Jövõjéért ifjúságpolitikai keretprogramban foglalt ifjúságpolitikai feladatokat

különösen a Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. közremûködésével látja el.”

2. § Hatályát veszti a Statútum

a) 1/A. § (4) bekezdés g) pontja,

b) 2. § (10) bekezdése,

c) 66. § (2) bekezdés b) pontja.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 287/2012. (X. 11.) Korm. rendelete
a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. évi kiegészítõ emelésérõl

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

zás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következõket rendeli el:

1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (4) bekezdése

alapján 2012. november 1-jétõl – 2012. január 1-jei visszamenõleges hatállyal – 1,6 százalékkal hivatalból kell

emelni azt

a) az öregségi nyugdíjat,

b) a rehabilitációs járadékot,

c) az özvegyi nyugdíjat,

d) a szülõi nyugdíjat,

e) az árvaellátást,

f) a baleseti hozzátartozói nyugellátást,

g) a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

h) a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

i) a korhatár elõtti ellátást,

j) a szolgálati járandóságot,
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k) az átmeneti bányászjáradékot,

l) a balettmûvészeti életjáradékot,

m) a rokkantsági ellátást,

n) a rehabilitációs ellátást,

o) a baleseti járadékot,

p) a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított

ellátást, és

q) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló

1994. évi LXIV. törvény szerinti közszolgálati járadékot [az a)–q) pont szerinti ellátások a továbbiakban együtt:

ellátás],

amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emelésérõl szóló 335/2011. (XII. 29.)

Korm. rendelet 2. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti emelés megilleti a 2011. december 31-ét követõ idõponttól

a) megállapított vagy folyósított saját jogú ellátásban részesült személyt is, ha ezt az ellátását a januári emelésre

jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy a januári emelésre jogosító ellátása

megszûnését követõ naptól, újraszámítás nélkül állapították meg – ideértve a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak

megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. §

b) pontja szerinti esetet is –,

b) megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban vagy baleseti járadékban részesült személyt is,

ha az ellátását a januári emelésre jogosító rehabilitációs járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs

ellátásának vagy baleseti járadékának megszûnését követõ naptól állapították meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több – a (2) bekezdés szerinti –

változás következett be.

(4) A megállapítás idõpontjától kezdõdõen az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell emelni a 2011. december 31-ét

követõen megállapított özvegyi nyugdíjat, szülõi nyugdíjat, árvaellátást és baleseti hozzátartozói nyugellátást, ha

a hozzátartozói nyugellátás kiszámításának alapja az elhunyt jogszerzõ 2012. január 1-jét megelõzõ idõponttól

megállapított saját jogú nyugellátása vagy korhatár elõtti öregségi nyugdíja.

2. § (1) Ha egy személy részére egyidejûleg több, e rendelet alapján emelendõ ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön

kell emelni.

(2) Több ellátásra való jogosultságot érintõ változás esetén a változás idõpontjától kezdõdõen a saját jogú és

a hozzátartozói nyugellátások összegét emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás

a változás napját megelõzõen is önállóan került volna folyósításra.

(3) Az özvegyi és a szülõi nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

(4) Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított ellátás esetén a magyar szerzõdõ felet

terhelõ ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.

(5) Az emelést a 2012. november havi ellátásoknak

a) az 1. § (1) bekezdésében nem említett nem társadalombiztosítási ellátás,

b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel

összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék,

c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetésérõl szóló 1991. évi

XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépõ pótlék

nélküli összegére kell végrehajtani.

(6) Ha a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emelésérõl szóló 335/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

alapján megemelt ellátásra való jogosultság 2012. november 1-je elõtt megszûnt, és – új ellátásra való jogosultság

esetén – a korábbi ellátás helyett megállapított új ellátás nem felel meg az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak,

a megszûnt ellátás jogosultját, illetve a jogosult halála esetén a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személyt

egy összegben megilleti a megszûnt ellátás emelésének az ellátás folyósítási hónapjaira számított összege.

3. § (1) A jogosultak számára a 2012 novemberére járó ellátásokat hivatalból emelt összegben kell folyósítani.

(2) Az 1. és 2. § alapján a 2012. január–október hónapokra járó emelés összegét – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –

a 2012 novemberére járó ellátással egyidejûleg, egy összegben, hivatalból kell folyósítani.
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(3) A 2. § (6) bekezdése alapján járó összeget a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság kérelemre folyósítja

a) a megszûnt ellátás után emelésre jogosult személy részére, ha a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított

ellátásban 2012 novemberében nem részesül,

b) a megszûnt ellátás után emelésre jogosult személy halála esetén a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott

személy részére.

4. § A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak

a) a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi, valamint a mezõgazdasági szakszövetkezeti

tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka,

b) a korhatár elõtti ellátás,

c) a szolgálati járandóság,

d) az átmeneti bányászjáradék,

e) a balettmûvészeti életjáradék,

f) a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított

ellátások, és

g) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló

1994. évi LXIV. törvény szerint megállapított közszolgálati járadék

emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

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

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

rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 62. § (7) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2012. január 1-jétõl havi 77 480 forint

összeghatárig folyósítható együtt.”

(2) A TnyR. a következõ 95. §-sal egészül ki:

„95. § A nyugellátások és egyes más ellátások 2012. évi kiegészítõ emelésérõl szóló 287/2012. (X. 11.) Korm. rendelettel

megállapított 62. § (7) bekezdését 2012. január 1-jére visszamenõlegesen kell alkalmazni.”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1401/2012. (IX. 26.) Korm. határozata
a fõvárosi és megyei kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási szervei kialakításával
összefüggésben az Emberi Erõforrások Minisztériuma és a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivataltól a fõvárosi és megyei kormányhivatalokhoz átkerült 250 fõ státusz költségvetési

fedezetének biztosítása érdekében 502,1 millió forint 1. melléklet szerinti, bázisba épülõ átcsoportosítását rendeli el

a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)

1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 15. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal cím terhére

a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. Fõvárosi, megyei kormányhivatalok és

Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények cím, 1. Fõvárosi, megyei kormányhivatalok alcím javára.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

emberi erõforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1401/2012. (IX. 26.) Korm. határozathoz
11.szám

SZ
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X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
000505 1

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások -5,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1,3
3 Dologi kiadások -0,1

XX Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások +5,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +1,3
3 Dologi kiadások +0,1

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
000505 1 -6,5

XX Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1 +6,5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
5

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos 6,5 6,5
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb:
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű       

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

Foglakoztatottak létszáma (fő) - időszakra



K Ö Z L E M É N Y E K

K ö z l e m é n y

a Menedékház Alapítvány (1112 Budapest, Muskétás, u. 1.) intézményeinek 2012. augusztus 1. napjától érvényes
intézményi térítési díjairól

Intézmény megnevezése

Személyi térítési díj
felnõttek részére

Személyi térítési díj
gyermekek részére

Ft/fõ/nap Ft/fõ/hó Ft/fõ/nap Ft/fõ/hó

Menedékház Alapítvány Családok Átmeneti Otthona I. 400 12000 100 3000

Menedékház Alapítvány Családok Átmeneti Otthona II. 400 12000 100 3000

A Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ
k ö z l e m é n y e

a fenntartásában mûködõ gyermekvédelmi intézményekben az utógondozói ellátás igénybevételéért fizetendõ
2012. évi intézményi térítési díjakról

Intézmény megnevezése
Térítési díj összege

Ft/fõ/nap Ft/fõ/hó

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság – Marcali (utógondozói ellátás) 470 14 100

Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Diákotthon és Gyermekotthon – Somogyvár
(utógondozói ellátás)
– Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon – Öreglak
(utógondozói ellátás)

430 12 900

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

Alattyán Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (5142 Alattyán, Szent István tér 1.) pályázatot hirdet az Idõsek

Klubja (5142 Alattyán, Szent István tér 8.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézményvezetõ vezeti az intézményt;

gondoskodik az intézmény szakszerû és törvényes mûködésérõl; gyakorolja az intézményben dolgozók felett a munkáltatói

jogokat; szervezi és irányítja az intézményben ellátottak gondozását; kapcsolatot tart a háziorvossal, a gondozottak

hozzátartozóival.

Az intézmény tevékenységi köre: nappali (demens) ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás.
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Pályázati feltételek:

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

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

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

– szociális szakvizsga, vagy annak a megbízást követõ két éven belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás [az 1/2000.

(I. 7.) SZCSM rendelet 6. §-ának (6)–(7) bekezdései alapján],

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– „B” kategóriás jogosítvány,

– büntetlen elõélet,

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

bevándorolt vagy letelepedett státus,

– cselekvõképesség,

– 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: helyi ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést, a szociális szakvizsgát igazoló okirat másolata,

– a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

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

bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló postai szelvény,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

= pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

= 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 idõre szól, az intézménynél újonnan

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

kivételével - 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A közalkalmazott által betöltendõ munkakör: szociális gondozó.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 10.

A kozigallas.gov.hu honlapon történõ megjelenés idõpontja: 2012. 10. 01.

A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton Alattyán Község Önkormányzatának címezve (5142 Alattyán,

Szent István tér 1.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 951/2012.,

valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ/szociális gondozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pályázatokat érvényességi szempontból a Véleményezõ Bizottság megvizsgálja,

majd javaslata alapján a képviselõ-testület a személyes meghallgatást követõen dönt az intézményvezetõ személyét illetõen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást, valamint az intézmény megismerését Dalmadi Tiborné polgármester

biztosítja az (57) 561-011-es telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

***

Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának képviselõ-testülete (1173 Budapest, Pesti út 165.)

pályázatot hirdet az Egyesített Szolgáltató Központ (1172 Budapest, Liget sor 46.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõje felelõs az intézmény szakszerû

és törvényes mûködéséért, gazdálkodásáért; gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai felett; képviseli az

intézményt és dönt az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerzõdés,

szabályzat nem utal más hatáskörébe. Az intézmény vezetõje felelõs az intézményi szabályzatok elkészítéséért, felel továbbá a

rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, az

intézmény által ellátott közfeladatok megszervezéséért és ellátásáért, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek

megteremtéséért, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és az intézmény által biztosított szolgáltatásokat igénybevevõkkel

való megfelelõ együttmûködésért, a szakmai etika normáinak betartásáért és betartatásáért.

Pályázati feltételek:

a) a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése értelmében:

= orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintû végzettség, valamint

= egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzseri szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítés (ez utóbbi feltétel alól felmentés adható a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése, illetve a 4. §-a

alapján),

b) az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete értelmében:

= szociális munkás vagy szociálpedagógus vagy andragógus vagy okleveles szociális munkás vagy okleveles szociálpolitikus

vagy okleveles egészségügyi szociális munkás vagy ápoló vagy gyógytornász-fizioterapeuta vagy okleveles rehabilitációs

szakember vagy mentálhigiénikus vagy szociális menedzser vagy konduktor vagy gyógypedagógus végzettség vagy

igazgatásszervezõ végzettség szociális igazgatás szakirányú végzettséggel,

c) a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/2/A. pontja értelmében:

= orvos vagy pszichológus vagy pedagógus vagy intézetvezetõ vagy szakoktató vagy védõnõ vagy felsõfokú szociális

alapvégzettség vagy csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA),

d) a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése értelmében:

= 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 pályázónak az a)-d) pontok mindegyikében foglaltaknak meg kell felelnie!

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: önkormányzati fenntartású intézmény vezetése során szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a személyi adatokat is tartalmazó, valamint a szakmai és a vezetõi gyakorlatot is igazoló részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

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

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

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

kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

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

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

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

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.

Az intézményvezetõt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló

2007. évi CLII. törvény 6. § (2) bekezdése szerint.

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

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán (https://kozigallas.gov.hu) történõ

közzétételtõl számított 45. nap (a közzététel idõpontja: 2012. szeptember 29.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot papír alapján, lezárt borítékban, egy példányban, „Intézményvezetõi

pályázat – Egyesített Szolgáltató Központ” megjelöléssel
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– postai úton Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Egészségügyi és Szociális

Irodája címére (1173 Budapest, Pesti út 165.) vagy

– személyesen a Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati

Irodáján (1173 Budapest, Pesti út 163.) ügyfélfogadási idõben

kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 14-97/2012.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gombás Adrienne irodavezetõ nyújt a 253-3337-es telefonszámon.

***

Cégénydányád Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (4732 Cégénydányád, Dózsa Gy. u. 2.) pályázatot hirdet a

Gondozási Központ (4732 Cégénydányád, Zrínyi u. 58.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

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

vezetõje, irányítja a szakmai tevékenységet, gyakorolja a munkáltatói jogkört a foglalkoztatott közalkalmazottak felett.

Pályázati feltételek:

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

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

igazgatásszervezõ szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles

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

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

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

– szociális szakvizsga,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: hasonló területen szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatai,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

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

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

= a pályázatával kapcsolatos elbíráló ülésen kívánja-e zárt ülés tartását,

= nem áll a 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 – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 16.

A kozigallas.gov.hu internetes oldalon történõ közzététel idõpontja: 2012. október 16.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton, zárt borítékban Cégénydányád Község Önkormányzat

képviselõ-testületének címére (4732 Cégénydányád, Dózsa Gy. u. 2.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati

adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1540/2012, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat bizottság véleményezi. A megbízásról a képviselõ-testület a 2012.

december havi ülésén dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kelemen Róbert nyújt a (44) 566-086-os telefonszámon.

A képviselõ-testület fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának lehetõségét.

***

Elek Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (5742 Elek, Gyulai út 2.) pályázatot hirdet a Pszichiátriai Betegek

Otthona (5742 Elek, Béke u. 4.)

igazgatói (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: mentális-, szenvedélybetegek bentlakásos ellátása.

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

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 9.3. pontjában meghatározott szakirányú szakképzettség,

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

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– szociális szakvizsga,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– diplomás ápoló végzettség,

– szociális szakigazgatás-szervezõ végzettség,

– pszichiátriai intézmény vezetésében szerzett tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okirat hitelesített másolatát,

– a szakmai gyakorlat igazolását,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

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

= vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

= nem áll a 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 idõre szól, az intézménynél újonnan

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

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény: a Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A kozigallas.gov.hu internetes oldalon történõ közzététel idõpontja: 2012. október 22.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Pluhár László Elek Város polgármestere részére kell benyújtani (5742 Elek, Pf. 17.).

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

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Pluhár László a (66) 240-411/119-es telefonszámon.

***
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Hatvan Város Önkormányzata a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás nevében,

mint a társult önkormányzatok gesztora (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) pályázatot hirdet a Szociális, Gyermekjóléti és

Egészségügyi Szolgálat (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

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

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

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

mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerzõdés (közalkalmazotti szabályzat) nem

utal más hatáskörébe. Felelõs az intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának

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

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

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

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

Képesítési feltételek:

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

meghatározott képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a korábbi munkahelyeket is (telefonos elérhetõségek feltüntetése szükséges),

– a képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

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

– igazolás felsõfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének, vagy felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának és

egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban eltöltött legalább öt éves szakmai gyakorlatról,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázat tartalmát a pályázati eljárásban résztvevõk megismerhetik,

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

kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

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 – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjtszabályai az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 2.

A kozigallas.gov.hu internetes oldalon történõ közzététel idõpontja: 2012. október 2.

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázat papír alapon, zárt borítékban nyújtandó be Hatvan város polgármestere

részére (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.). A pályázaton kérjük feltüntetni: „Szociális – igazgatói pályázat”.

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

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

mérlegelve Hatvan Város Önkormányzata Képviselõ-testülete dönt, hogy mely pályázó pályázatát támogatja. A pályázat a

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hatvan Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Egészségügyi Osztály

osztályvezetõje nyújt a (37) 542-332-es telefonszámon.

***
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Létavértes Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (4281 Létavértes, Kossuth u. 4.) pályázatot hirdet a Létavértes–

Kokad–Álmosd–Bagamér Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (címe: 4281 Létavértes, Rózsa u. 1–3.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: Létavértes – Kokad – Álmosd – Bagamár Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

magasabb vezetõi feladatainak ellátása, egyidejûleg családgondozó munkakör betöltése.

Pályázati feltételek:

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

rendelet 2. számú mellékletében elõírt felsõfokú képesítés,

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

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

– büntetlen elõélet,

– nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okirat hitelesített másolatát,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

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

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

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. november 15.–2017. november 15.

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

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

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény: a Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 14.

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

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

Önkormányzatának polgármestere, Menyhárt Károly részére kell benyújtani (4281 Létavértes, Kossuth u. 4.). A borítékra kérjük

ráírni: „Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetõi pályázata”.

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

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Bertóthyné Csige Tünde jegyzõ az (52) 376-345-ös telefonszámon.

***

Mezõkovácsháza Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (5800 Mezõkovácsháza, Árpád u. 176.) pályázatot hirdet a

Mezõkovácsházi Humán Szolgáltató Központ, mint integrált intézmény (5800 Mezõkovácsháza, Hõsök tere 6.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetõi,

valamint gyermekjóléti szolgálat családgondozói feladatainak ellátása. Az integrált intézményben nyújtott szolgáltatások:

étkeztetés, házi segítségnyújtás, idõsek nappali ellátása, családsegítés, támogató szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat.
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Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében, illetve a

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott felsõfokú szakirányú végzettség,

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

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

– szociális szakvizsga,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okirat, valamint a szociális szakvizsga-bizonyítvány másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

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

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

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

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= pályázatának nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e,

= nem áll a 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 – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

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

irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 25.

A kozigallas.gov.hu internetes oldalon történõ közzététel idõpontja: 2012. október 24.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Mezõkovácsháza Város Önkormányzata

képviselõ-testületének címére kell benyújtani (5800 Mezõkovácsháza, Árpád u. 176.). Kérjük a borítékon feltüntetni:

„Intézményvezetõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. vonatkozó elõírásai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: a képviselõ-testület 2012. december havi soros ülése.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Turcsán Zsolt polgármester nyújt a (68) 381-216-os

telefonszámon.

***

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyûlése (3525 Miskolc, Városház tér 8.) pályázatot hirdet a Miskolci Egyesített Szociális,

Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ (3530 Miskolc, Arany J. u. 37.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézményvezetõ az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó

tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatában számára

biztosított jogköröket.

Pályázati feltételek:

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

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

képesítés, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,
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– 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 3. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feltétel,

– szociális szakvizsga,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

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

bevándorolt vagy letelepedett státus,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló eredeti okiratokat vagy azok közjegyzõ által hitelesített másolatait,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

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

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

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

= pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevõk, valamint a képviselõ-testület megismerhesse, illetve abba

beletekinthessen,

= vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

= vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 41. §-ának (2) bekezdése szerinti

összeférhetetlenség nem áll fenn,

= 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 a cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 2013. január 1. napjától 2014. július 31. napjáig szól.

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

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

Illetmény és juttatások: az illetmény és a magasabb vezetõi pótlék megállapítására a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: a kozigallas.gov.hu internetes oldalon történõ megjelenéstõl számított 30. nap

(a megjelenés idõpontja: 2012. október 16.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot papír alapon két egyezõ példányban, illetve elektronikus adathordozón is,

postai úton vagy személyesen Miskolc Megyei Jogú Város polgármesterének címezve (3525 Miskolc, Városház tér 8.) kell benyújtani.

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Intézményvezetõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhetõ a (46) 512-865-ös telefonszámon.

***

Nyirád Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (8454 Nyirád, Szabadság u. 3.) pályázatot hirdet a Szociális Segítõ

Központ (8454 Nyirád, Sallai u. 1/A)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: idõsek nappali ellátása, gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,

családsegítés.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az önállóan mûködõ költségvetési szerv alapító

okiratában foglalt tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása, gyermekjóléti feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

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

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

területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
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– szociális szakvizsga (2 év felmentés adható),

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

bevándorolt vagy letelepedett státus,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai életrajza,

– a képesítést igazoló okiratok másolatai,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

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

igazolására,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

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

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= pályázatának nyilvános képviselõ-testületi ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e,

= 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 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 31.

A kozigallas.gov.hu honlapon történõ közzététel idõpontja: 2012. szeptember 24.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton vagy személyesen Nyirád Község Önkormányzata

képviselõ-testületének címére (8454 Nyirád, Szabadság u. 3.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Szociális Segítõ

Központ intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a létrehozott szakértõ bizottság véleményezi, a kinevezésrõl Nyirád Község

Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt.

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

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sarkadi-Nagy András polgármester nyújt a (88) 235-001-es

telefonszámon.

***

Pécel Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a Családsegítõ és

Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás (2119 Pécel, Isaszegi út 3.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõi)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

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

munka irányítása, koordinálása, ellenõrzése; az intézmény zavartalan mûködésének biztosítása.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/1. pontjában elõírt felsõfokú képesítés, valamint az 1/2000. (I. 7.)

SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

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

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

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

vagy letelepedési engedély,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
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– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egyetemi végzettség,

– vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– a képesítést igazoló okiratok másolatai,

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

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

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

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll a cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt [257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §].

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 – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint az annak végrehajtásáról szóló 257/2000.

(XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá a fenntartói döntés rendelkezései az irányadóak.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 15.

A kozigallas.gov.hu internetes oldalon történõ közzététel idõpontja: 2012. október 11.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Pécel Város Önkormányzata címére (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) vagy

– személyesen a Polgármesteri Hivatal I. emeleti titkárságán (2119 Pécel, Kossuth tér 1.)

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi

Segítségnyújtás intézményvezetõ (magasabb vezetõ)”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról Pécel Város Önkormányzatának polgármestere által kijelölt bizottság

javaslata alapján az Önkormányzat képviselõ-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Soltész Szilvia mb. irodavezetõ nyújt a (28) 452-751/2006 mellékû

telefonszámon.

***

Szigethalom Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) pályázatot hirdet a

Szigethalom Egyesített Szociális Intézmény (2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: Szigethalom Egyesített Szociális Intézmény vezetõi

feladatainak ellátása.

Pályázati feltételek:

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

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

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

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

vagy letelepedett státus,
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– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga megléte,

– szociális területen szerzett legalább 1–3 év vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okirat bemutatása, vagy annak hitelesített másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

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

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

= vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: a kozigallas.gov.hu internetes oldalon történõ megjelenéstõl számított 30. nap

(a megjelenés idõpontja: 2012. október 29.).

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

Önkormányzata polgármesterének címére (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a

munkakör megnevezését: „Szigethalom Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázatról az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság, valamint az Ügyrendi és Koordinációs

Bizottság javaslata alapján a képviselõ-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ soron következõ rendes

képviselõ-testületi ülés, de legkésõbb 2012. december 20.

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

telefonszámon.

A pályázat kiírója a pályázati eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

***

Szigethalom Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) pályázatot hirdet a

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

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

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

vezetõi feladatainak ellátása.

Pályázati feltételek:

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

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

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

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

vagy letelepedett státus,
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– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga megléte,

– vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okirat bemutatása, vagy annak hitelesített másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

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

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

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

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: a kozigallas.gov.hu internetes oldalon történõ megjelenéstõl számított 30. nap

(a megjelenés idõpontja: 2012. október 29.).

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

Önkormányzata polgármesterének címére (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a

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

A pályázat elbírálásának módja: a pályázatról az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság, valamint az Ügyrendi és Koordinációs

Bizottság javaslata alapján a képviselõ-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ soron következõ rendes

képviselõ-testületi ülés, de legkésõbb 2012. december 20.

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

telefonszámon.

A pályázat kiírója a pályázati eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

***

Tokaj Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.) pályázatot hirdet a Tokaj Város

Önkormányzatának fenntartása alá tartozó Idõskorúak Otthona (3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

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

– az intézmény színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának vezetése, szervezése, irányítása,

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

Pályázati feltételek:

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

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

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
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– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– szociális szakvizsgával nem rendelkezõ pályázó a kinevezést követõ 2 éven belül köteles szociális szakvizsgát tenni,

– 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:

– szociális szakvizsga,

– szociális szakellátás területén szerzett – legalább 5 éves – szakmai tapasztalat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

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

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– a képesítést igazoló okirat másolatát,

– a szociális szakvizsgát igazoló okirat másolatát, vagy nyilatkozatot, hogy a szociális szakvizsga letételének kötelezettségét

vállalja,

– 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 pályázó anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

= pályázatának nyílt ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e,

= nem áll a cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

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

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

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

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A közalkalmazott által betöltendõ munkakör: – az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – szociális gondozó.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 30.

A kozigallas.gov.hu internetes oldalon történõ közzététel idõpontja: 2012. október 25.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton, vagy személyesen Tokaj Város Polgármesterének címezve kell

benyújtani (3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.). A borítékra kérjük ráírni: „Intézményvezetõi pályázat”. Kérjük a borítékon feltüntetni a

pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 3831/2012., valamint a munkakör megnevezését.

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Humánpolitikai Bizottság tagjaiból és a Kjt.-nek a szociális, valamint a

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben [Kjtvhr.]

meghatározott személyekbõl álló szakértõ bizottság véleményezi. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve elbírálása a Kjt.

20/A. §-ában, továbbá a Kjtvhr.-ben foglaltaknak megfelelõen történik. A kinevezésrõl Tokaj Város Önkormányzatának

Képviselõ-testülete dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Péterné Ferencz Zsuzsanna jegyzõ a (47) 553-010-es

telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

***

Üröm Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (2096 Üröm, Iskola u. 10.) pályázatot hirdet az Idõsek Klubja (2096 Üröm,

Ady Endre u. 6.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az Idõsek Klubja vezetése, irányítása; az intézmény

dolgozói felett a munkáltatói jogok gyakorlása; az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek vezetési feladatainak

ellátása; a szakmai munka irányítása, koordinálása, ellenõrzése; az intézmény zavartalan mûködésének biztosítása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 1. és 3. pontjában, valamint 8.1. alpontjában foglalt felsõfokú

szakirányú szakképzettség,

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

területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

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

vagy letelepedett státus,

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolatai,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

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

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

= nem áll a 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.

Illetmény: a Kjt., valamint a végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a kozigallas.gov.hu internetes oldalon történõ megjelenéstõl számított 30. nap

(a megjelenés idõpontja: 2012. október 16.).

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Üröm Község Önkormányzata képviselõ-testületének címezve kell benyújtani (2096 Üröm,

Iskola u. 10.).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat az Eseti Bizottság 2012. november 15. napján bírálja el.

A pályázatokkal kapcsolatosan érdeklõdni lehet Dr. Balogh Szilvia jegyzõnél a (26) 350-054-es telefonszámon.
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi
cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát

A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Köz el 15 000 szó cikk-
ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt, ma gya ráz za a fo-
ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az euró pai jog, va la mint a nem zet kö zi jog ál tal hasz nált
fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az egyes jog ága kon be lül is, egy más tól
el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság, el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame-
lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma-
gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi könyv,
ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára: 1400 Ft 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 del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 1400 Ft áfával) .................  példányban, és kér jük, juttassák
el az aláb bi címre:

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 kézhez vétele után, 8 na-
pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                               cég szerû aláírás


