
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Pindur Palota Bölcsőde

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.07.01-2022.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4320 Nagykálló, Petőfi Sándor út 3-5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban, és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok
szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése, a költségvetési szerv vezetője részére
a jogszabályban meghatározott feladatok ellátása, továbbá a betöltendő alapmunkakörhöz tartozó feladatok ellátása. Az intézmény
közfeladata: bölcsődei ellátás /Gyvt. 42. §/. Az intézményvezető (magasabb vezető) által betöltendő munkakör a közalkalmazottak
jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvénynek  a  szociális,  valamint  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  ágazatban  történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. 2. számú mellékletében meghatározott ágazatspecifikus munkakörök valamelyike.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I.2. B) pontjában meghatározott
képesítés,

• büntetlen előélet,
• betöltött tizennyolcadik életév,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve

bevándorolt vagy letelepedett jogállás,
• a pályázó nem áll a közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) d) pontja szerinti büntetőeljárás

hatálya alatt,
• a pályázóval szemben nem állnak fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2d) és

(2e) bekezdésében foglalt kizáró okok,
• a pályázóval szemben nem állnak fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

törvény 10/A § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok,
• 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,
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• a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• magasabb vezetői megbízást az a pályázó kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó szakmai életrajza,
• képesítést igazoló okirat(ok) egyszerű másolata,
• a szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok egyszerű másolata,
• kilencven napnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen

előéletű,  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  /Kjt./  20.  §  (2)  bekezdés  d)  pontjában
meghatározott feltételeknek megfelel, valamint vele szemben a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott
kizáró  okok  nem állnak  fenn,  továbbá,  hogy  a  pályázóval  szemben  a  Gyvt.  10/A.  §  (1)  bek.  a)  -d)  pontjában
meghatározott kizáró okok nem állnak fenn,

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 10/A § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fenn,

• az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő

kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
• ha a pályázó a vezetői  megbízatás adásával  kapcsolatos  döntés  zárt  ülésen való megtárgyalását kéri,  az erre

vonatkozó kérelmét,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat – tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul,
• nyilatkozat  arra  vonatkozóan,  hogy  a  pályázó  a  vezetői  megbízással  rendelkező  szociális  szolgáltatást  nyújtó

személyek vezetőképzésére vonatkozó jogszabályokban foglalt képzési kötelezettségének eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Vachler Péter aljegyző nyújt, a 06-42-290-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás címére történő megküldésével

(4244 Újfehértó, Szent István út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: ADÉL/10-10/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.

• Személyesen: Újfehértói Polgármesteri Hivatal Titkárságán, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4244 Újfehértó, Szent
István út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A  kiírt  feltételeknek  megfelelő  pályázókat  a  pályázat  előkészítője  által  összehívott  bizottság  személyesen  hallgatja  meg.  A
döntéshozó a bizottság írásos véleményét mérlegelve hozza meg a döntését. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Társulás tagönkormányzatainak székhelyén, a helyben szokásos módon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó a munkáltatóval  kapcsolatos  egyéb lényeges információt  a  www.delnyirseg.hu,  vagy  az  www.ujfeherto.hu honlapon
találhat. A pályázatot a pályázat benyújtásának határidejeként megjelölt nap végéig lehet tértivevényes, ajánlott küldeményként,
elsőbbségi különszolgáltatással postára adni, vagy az Újfehértói Polgármesteri Hivatal hivatali idejének végéig átadni. A pályázatot
egy példányban kell benyújtani.  A pályázat keretében hiánypótlására nincs lehetőség. A pályázat hiányos vagy nem megfelelő
formában történő benyújtása a pályázat  érvénytelenségét eredményezi.  Újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő
kikötése.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
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tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza Nyomtatás
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