
 

KIVONAT 

 

a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának 2020. 07.15-én megtartott Társulási 

Tanácsülésen készült jegyzőkönyvéből 

 

12/2020. (VII.15) sz. BÖTKT határozat 

 

 

A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Tanácsa a Bihari 

Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által fenntartott Bihari Szociális Szolgáltató 

Központ intézményvezetői állásának pályázati kiírását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Bihari Szociális Szolgáltató Központ (4100 Berettyóújfalu, Ady Endre u. 2.) 

intézményvezető (magasabb vezető) 

 

A vezetői megbízás időtartama: 

Az intézményvezetői megbízás 5 évre szól, melynek kezdő napja 2020. október 01. megszűnése 

2025. szeptember 30. 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 

A Bihari Szociális Szolgáltató Központ ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvényben meghatározott szociális alapszolgáltatásokat /étkeztetést, házi 

segítségnyújtást, családsegítést, idősek és fogyatékos személyek nappali ellátását/, valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott 

gyermekjóléti alapellátásokat /gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek átmeneti gondozását/. Az 

intézményvezető feladata az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban meghatározott 

feladatok szakszerű, jogszerű és hatékony ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 1. pontjában, vagy 

az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti intézményvezetői munkakörhöz 

kötött felsőfokú képesítés 

legalább öt 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, a magasabb vezető beosztásra töténő megbízás feltétele, hogy a 

közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást 

megelőzően nyilatkozik 

magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, 

vagy a megbízással egyidejűleg kinevezhető 

büntetlen előélet,  

magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy 



 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI. törvény 15. § 

(8) bekezdésében meghatározott ok a pályázóval szemben ne álljon fenn 

szociális szakvizsga megléte, vagy a pályázó nyilatkozata, hogy a magasabb vezetői megbízást 

követő két éven belül a szociális szakvizsgát megszerzi 

vagyonnyilatkozat-tétel vállalása 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- a pályázó szakmai életrajzát, 

- végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, 

- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, 

- szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, 

- szakmai gyakorlatról igazolás, 

- amennyiben jelenleg nem az intézmény közalkalmazottja, 90 napnál nem  régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás 

gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, 

- nyilatkozat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi 

XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben fenn áll-e, 

- nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 

- nyilatkozat, hogy hozzájárul a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott 

véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez, 

- nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, 

- nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hozzájárul-e, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló 

testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak, 

- nyilatkozat, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások szerint vállalja a szociális szakvizsga 

letételét. 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A munkakör betöltése legkorábban 2020. október 01-től lehetséges. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dézsi Ferencné nyújt, az 54/505-433-as 

telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módjai: 

A pályázatot postai úton a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása címére kell 

benyújtani: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a Bihari Önkormányzatok Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által létrehozott, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben 

meghatározott bizottság véleményezi. A Társulási Tanács a véleményezést követő ülésén bírálja el a 

pályázatokat. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30. 

 

 

 

 

 



 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Berettyóújfalu Város hivatalos honlapja - 2020.07.20. 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata hirdetőtáblája (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.) – 

2020.07.20. 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020.07.20. 

 
 

Berettyóújfalu, 2020……………. 

 

 

 

 

   Muraközi István sk.   Kovács Kálmán sk. 

        elnök            jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

   Zsoldi Andrea 

   jegyzőkönyv vezető 


