
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

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

Pindur Palota Bölcs őde

Intézményvezet ő (magasabb vezet ő)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás id őtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. január 01. napjától 2025. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

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

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezet ői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egészének felelős irányítása, továbbá az intézmény képviselete. Az intézményvezető felelős az intézmény alapító
okiratában, szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok végrehajtásáért. Felelős az intézmény eredményes és
gazdaságos  működéséért,  a  szakmai,  valamint  a  gazdálkodásra  vonatkozó  jogszabályok,  egyéb  előírások,  utasítások
végrehajtásáért.

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. ,

• Magasabb vezetői megbízást az a pályázó kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

• Legalább 5 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.

• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.
• A pályázó nem áll foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben.
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• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
• 3 hónap próbaidő vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások :

• Szakmai önéletrajz.
• Képesítést, szakvizsgát igazoló okiratok másolata.
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
• Az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel.
• Nyilatkozat  a  vezetői  megbízással  rendelkező  szociális  szolgáltatást  nyújtó  személyek  vezetőképzéséről  szóló

25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésének vállalásáról (15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3.§
(2) bekezdése).

• Nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul.

• Nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok vele szemben nem
állnak fenn.

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
• Nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt.

A beosztás betölthet őségének id őpontja:

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

A pályázat benyújtásának határideje:  2020. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pataki Nikoletta 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/58-3/2020 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető .

• Személyesen: Dr. Hosszú József a Társulási Tanács elnökének, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4244 Újfehértó,
Szent István út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi. A pályázatokról a
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:  2020. december 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, id eje:

• Kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldala
• Társulás tagönkormányzatainak hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informác ió:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delnyirseg.hu, a www.nagykallo.hu , vagy a www.ujfeherto.hu honlapon
találhat.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja: 2020. október 9.

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

Vissza Nyomtatás
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