
ORSZÁG KÖZEPE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  
                         

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

REMÉNYSUGÁR FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA  
 

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, 5 év-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2370 DABAS, KOSSUTH LÁSZLÓ UTCA 1.  

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

A Fogyatékosok Napközi Otthona Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési 
Szabályzatában és Szakmai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok 
vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony 
működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az 
intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény 
zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói 
jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak felett.  

Illetmény és juttatások: 



Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet, valamint a vonatkozó egyéb 
jogszabályok rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Felsőfokú képesítés, Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 6.2 
pontjában az intézményvezetőre előírt felsőfokú képesítés,,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
         szociális szakvizsga megléte, illetve a szociális szakvizsga alóli mentesség 

igazolása vagy a vizsga megbízást követő két éven belüli letétének vállalása,  
         a 257/2000. (YII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott 

legalább 5 év szakmai gyakorlat  
         magyar állampolgárság  
         büntetlen előélet  
         nem áll a foglalkozástól való eltiltás alatt  
         cselekvőképesség  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás területén szerzett szakmai, 

illetve vezetői gyakorlat.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         fényképes szakmai önéletrajz,  
         a képesítést, a szakvizsgát és a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai  
         az intézmény vezetésére, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztésére vonatkozó 

vezetői program,  
         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a 

büntetlen előéletét és, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé  

         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a 
pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő 
sokszorosításához, továbbításához hozzájárul-e  

         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a döntéshozók a pályázatot nyílt vagy zárt 
ülésen tárgyalják-e.  

         a pályázó nyilatkozata arról, hogy cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 
gondnokság alatt áll-e.  

         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget 
vállalja-e.  

         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) 
bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló 
összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  



A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt FELDMAN LÁSZLÓ nyújt, a +36-
29-561-211 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a ORSZÁG KÖZEPE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 

TÁRSULÁS címére történő megküldésével (2370 DABAS, SZENT ISTVÁN 
TÉR 1/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 2438-1/2016 , valamint a beosztás megnevezését: 
INTÉZMÉNYVEZETŐ.  

         Személyesen: KŐSZEGI ZOLTÁN POLGÁRMESTER, Pest megye, 2370 
DABAS, SZENT ISTVÁN TÉR 1/B. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkező pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 
1/A. § (9)-(10) bekezdése alapján létrehozott előkészítő bizottság véleményezi, a 
pályázatokról az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt. A 
Társulási Tanács fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Személyügyi Központ honlapja 
         Társulásban részt vevő önkormányzatok honlapja, hirdetőtáblája 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dabas.info.hu honlapon 
szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel.  
  
 


