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Tárgya: Közalkalmazott intézményvezető kinevezése

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Család- és
Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázatainak elbírálásáról készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a pályázatot eredménytelennek tekinti, új pályázatot kíván kiírni.
A határozat mellékletét képező pályázati felhívást jóváhagyja. A pályázati felhívást a
kozigallas.gov.hu és a www.retsag.hu honlapokon kell közzétenni.
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Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÁLYÁZATOT HIRDET
a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ
(2651 Rétság, Rákóczi u. 20.)
intézményvezetői beosztásának betöltésére
Az intézményvezetői munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói
jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az intézmény irányítási, ellenőrzési,
munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti (család- és gyermekjóléti központ és
szolgálat) feladat ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.
Pályázati feltételek:
•
•

•

•

•
•
•
•

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontjában előírt képesítés,
legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás
területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén
amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól a megbízást követő 2 éven
belüli megszerzése,
magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető,
a Kjt. 20. § (2c) és (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•
•

szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szerzett vezetői gyakorlat,
jogász, szupervízor, pszichológus vagy mediátor végzettség,
helyismeret.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B.§ (2) bekezdése alapján
magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe (családgondozó/szociális munkás) kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz,
• pályázati feltételekben meghatározottak igazolása, (iskolai végzettséget, képesítést
igazoló oklevél, igazolás vezetői gyakorlatról),
• az intézmény vezetésére vonatkozó program (a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel, különös tekintettel a gazdasági helyzetből adódó
gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre),

•

•
•

•
•
•
•
•
•

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetővé,
nyilatkozatok:
miszerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll
fenn,
hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez,
hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék,
a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
a Kjt. 41.§ szerinti összeférhetetlenségről,
nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre
szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 21/A.§ (4) bekezdésben foglaltak
kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.
Magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető
Munkavégzés helye: 2651 Rétság, Rákóczi u. 20.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. július 1.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2016. július 1. napjától 2017. június 30.
napjáig.
Illetmény és juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a Kjt-nek a
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.
A pályázat beérkezésének határideje: 2016. 06. 20.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdésében foglalt szakértő, továbbá a Kjt-nek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A.§ (10) bekezdés c) pontjában megjelölt tagokkal
bővített szakmai bizottság véleményezi.
A kinevezésről Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot
arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje:
A véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton a Rétság Város Polgármestere címére (2651 Rétság, Rákóczi u.
20..) kell benyújtani. A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük
feltüntetni a munkakör megnevezését: „ Rétsági Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
intézményvezető”.
Érdeklődni a 35/550-100-as telefonszámon lehet.
A pályázati hirdetmény közzététele:

•

Rétság Város Önkormányzat honlapja (www.retsag.hu)

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ a www.retsag.hu honlapon
szerezhető.

