	
  
RÁCKEVE	
  ÉS	
  KÖRNYÉKE	
  GYERMEKJÓLÉTI	
  ÉS	
  CSALÁDSEGÍTŐ	
  
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ	
  TÁRSULÁS	
  TÁRSULÁSI	
  TANÁCS	
  ELNÖKE	
  
2300	
  Ráckeve,	
  Szent	
  István	
  tér	
  4.	
  	
  
Telefon:	
  24/523-‐333,	
  fax:	
  24/422-‐521,	
  
	
  
	
  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §. alapján
pályázatot hirdet
Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
az alábbi tartalommal:
Munkáltató: Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás
Közalkalmazott által betöltendő munkakör: családsegítő
Vezetői beosztás megnevezése: intézményvezető (magasabb vezető)
A munkavégzés helye: Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 10.
telephelyek: Ráckeve, Gábor Á. u. 19.
Ráckeve, Szent István tér 4/b.
Szigetújfalu, Vasút sor 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó légyeges feladatok:
• Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű
működését.
• Az intézményvezető a magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény Alapító
Okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását és ellenőrzését.
• Felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat
betartásáért.
• Gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat, képviseli
az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint a hatóságok előtt.
A vezetői megbízás időtartama: 5 év határozott idő (2016. május 1-től 2021. április 30-ig)
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A vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól,
az intézménynél újonnan létesített munkaviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. §. (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap
próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Álláshely betöltésének ideje: 2016. május 1.
Pályázati feltételek:
• a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete, illetve a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.)NM rendelet 2.
számú melléklete szerint irányadó felsőfokú végzettség,
• legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális
ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
• szociális szakvizsga vagy annak a megbízást követő két éven belüli megszerzésére történő
kötelezettségvállalás,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
• vagyonnyilatkozat-tétel vállalása
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
• legalább 3 éves – szociális vagy gyermekvédelmi területen megszerzett - vezetői gyakorlat
• helyismeret
• „B” kategóriás gépjárművezetői engedély
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
• a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
• az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel együtt,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll
a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, vagy ezen dokumentum megkérésének igazolása,
• az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról
szóló munkáltatói igazolás,
• nyilatkozat arról, hogy
- a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához,
- intézményvezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget
tesz,
- amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, úgy annak megszerzését a
megbízás, kinevezés kezdő időpontjától számított kettő éven belül megszerzi,
- nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,
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- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történő
tárgyalásához.
- a Kjt. 41.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok, illetve a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15.§.(8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
Bérezés:
Illetmény a Kjt. szerint, valamint annak végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
(4.sz. melléklet.) rendelkezései, illetve munkáltatói döntés szerint.
A Kormányzati Személyügyi Központ internetes oldalán történő közzététel időpontja: 2016.
március 7.
A pályázatok benyújtásának határideje: KSZK internetes oldalon történő közzététel napjától
számított 30. nap
A pályázatok benyújtásának módja:
•személyesen Ráckeve Város Polgármesteréhez munkaidőben,
vagy
•postai úton: Ráckeve Város Önkormányzata Polgármesterének
címezve: (Szadai József polgármester 2300 Ráckeve, Szent
István tér 4.
papír alapon, 1 példányban.
A borítékra kérjük ráírni „Család- és gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat”.
További információ Bartal Zita jegyzőtől kérhető az alábbi elérhetőségeken: 2300 Ráckeve, Szent
István tér 4., telefon: 06-24-523-333, e-mail: jegyzo@rackeve.hu.
A pályázatok elbírálásának menete: A szakmai bizottság véleményezését követően Ráckeve és
Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás dönt. A pályázat kiírója
fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. április 30.

	
  

