
15/2014. (IV. 25.) Atmöt 1.) melléklete 
 

Intézményvezetői Pályázat 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.) pályázatot 
hirdet a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (székhely: 6646 tömörkény, Ifjúság u. 8.) 

 
intézményvezető (magasabb vezető) 

 
álláshelyének betöltésére. 
 
Az intézmény tevékenysége, feladatai:  

- ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás - idősek otthona (49 férőhely), 
- nappali ellátás - idősek klubja, 
- étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás. 

  
Az intézményvezető által ellátandó főbb feladatok: 
Az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében: 

- felelős az intézmény Alapító Okirata szerinti alaptevékenységeinek megszervezéséért és 
folyamatos ellátásáért,  

- irányítja, összehangolja és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai feladatok ellátását, 
végrehajtását,  

- felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság 
követelményeinek érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú 
alkalmazására, 

- intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátása, 
- gondoskodik az intézményben a szociális ellátásokba történő felvételek jogszerűségéről,  
- elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges 

dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, hatályosságáról, 
- beszámolási kötelezettséggel tartozik az intézmény fenntartója felé, 
- gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről, 
- minden olyan feladat ellátásáról, melyet a vonatkozó hatályos jogszabály és a fenntartó számára 

előír. 
 
Az intézményvezető jogállása: a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális intézmény. Az intézményvezető a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozik, mint közalkalmazott, 
aki felett a munkáltatói jogkört a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke gyakorolja. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a szociális intézményben az intézményvezetői munkakör 
magasabb vezetői álláshelynek minősül.  
 
Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető. 
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Pályázati feltételek: 

-  a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. mellékletének 8.2. pontjában, az 
intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség: (szociális munkás, 
szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, 
diakónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, 
pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus, 
okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés), 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő legalább 5 év szakmai, vezetői 
gyakorlat, 

- büntetlen előélet, 
- cselekvőképesség, 
-  szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven 

belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) 
SzCsM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása. 

 
Előnyt jelent:  

- szociális szakvizsga megléte, 
- számítógépes alapismeretek, 
- nyelvvizsga megléte, 
- B kategóriás jogosítvány, 

 
A pályázathoz csatolni kell: 

- a pályázó szakmai önéletrajzát, 
- az 5 év szakmai, vezetői gyakorlat meglétének igazolását, 
- az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, szakképzettség meglétét igazoló 

okmány(ok) másolatát, 
- szociális szakvizsga meglétét tanúsító okmány másolatát, vagy nyilatkozatot arról, hogy a 

pályázó a szociális szakvizsga letételét 2 éven belül vállalja,  
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzelésekkel, legfeljebb 3 oldal terjedelemben, 
- közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítványt, 
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy: 

 a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, 

 a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja, 
 nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt. 

 
A pályázat elbírálásához a fenti dokumentumok teljes körű benyújtása szükséges, hiánypótlás 
benyújtására nincs mód. 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2014. augusztus 14. napjától -2019. augusztus 13. napjáig. 
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az 
intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén  –  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. 
 
Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendelet rendelkezései szerint. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 16. (hétfő) du. 16 óra. 
 
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő közzététel 
határideje: 2014. május 12. (hétfő) 
  
A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatokat személyesen vagy postai úton az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulásnak címezve (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.) „Gondozási Központ 
Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetői pályázata” jeligével ellátott zárt borítékban, 1 eredeti példányban 
kell benyújtani. 
 
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 8. (péntek) 
 
További tájékoztatás és felvilágosítás a pályázattal, és az intézménnyel kapcsolatban az Alsó- 
Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökétől, Forgó Henriktől, és a Csanyteleki 
Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől, Kató Pálnétól kérhető személyesen vagy telefonon (6647 Csanytelek, 
Volentér János tér 2., tel.: 63/578-512). 
 
 
Csanytelek, 2014. április 18. 
 
     Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
            E l n ö k e 


