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A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Rakamazi Gondozási 

Központja intézményvezetői pályázatának feltételei 
 

 

1. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

2. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

 

3. A vezetői megbízás időtartama: határozott idejű, 5 éves időtartam, 2012. május 16-tól 

2017. május 15-ig. 

 

4. A vezetői megbízás feltétele: munkáltatóval fennálló határozatlan időtartamú 

közalkalmazotti jogviszony vagy határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony 

létesítése. 

 

5. A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4465 Rakamaz, Arany János út 

108. 

 

6. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A 

mentálhigiénés munkatárs munkakör ellátása mellett az intézmény tevékenységének 

irányítása, munkájának koordinálása, jogszerű működésének biztosítása, az ehhez kapcsolódó 

gazdálkodás, igazgatási, személyzeti feladatok ellátása a hatályos jogszabályokban, az alapító 

okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányítói szervezetek útmutatásaiban 

foglaltak szerint. 

 

7. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a munkáltató által meghatározott 

egyéb juttatások az irányadóak. 

 

8. Pályázati feltétel:  

 

 Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete 8.2. pontjában előírt felsőfokú 

szakirányú képzettség, 

 A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3 § (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat, 

 Szociális szakvizsga megléte, vagy a pályázó nyilatkozata, hogy a magasabb vezetői 

megbízást követő két éven belül a szociális szakvizsgát megszerzi, 

 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

 

 

9. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Részletes szakmai önéletrajz, 

 Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési 

elképzeléseket is részletező program, 

 Végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolata, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

 Nyilatkozat arról, hogy a – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e 

zárt ülés megtartását,  



 A pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a 

pályázat tartalmát megismerhetik.  

 A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében 

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.  

 

10. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. május 16.  

 

11. A pályázat benyújtásának határideje: A pályázati felhívásnak a Kormányzati 

Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való 

közzétételétől számított harminc nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Ernő, Rakamaz város 

polgármestere nyújt, a 42/570-700-as telefonszámon. 

 

12. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Többcélú 

Kistérségi Társulás elnöke címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 

4. szám). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási számot 

(104/2012), valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. 

 

13. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a pályáztató által összehívott 

bizottság véleményezi. A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg, 

a pályázati meghallgatásról jegyzőkönyvet készít. A bizottság a megfelelő pályázatokat a 

véleményével együtt a pályázatok elbírálására jogosult szerv elé terjeszti. A Társulás 

fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. 

 

14. A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 10. 

 

15. A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

 Szociális Közlöny  

 Társulásban résztvevő önkormányzatoknál a helyben szokásos módon (honlap, helyi 

lap) 

 

        

 

              


