Melléklet a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
26/2015. (IX. 2.) BKCSGYIT határozatához
A BAJAI KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezető (magasabb vezető)
megbízás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (2) bekezdése alapján
magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (családgondozó) kinevezhető.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő időtartamra szól.
A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2015. december 1.
A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2020. november 30.
A munkavégzés helye: 6500 Baja, Szabadság u. 30-32.
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Baja, Bácsbokod, Csávoly, Dávod, Dunafalva, Felsőszentiván, Hercegszántó, Rém
és Szeremle települések közigazgatási területén, mint működési területen elvégzi a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás
feladatok koordinálását. Feladata a szolgálat munkájának irányítása társulási szinten, a szakszerű és törvényes működés, az
ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása. A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője. Gondoskodik az intézmény
munkatervének elkészítéséről, irányítja és ellenőrzi annak végrehajtását. Részt vesz az intézmény feladatainak ellátásában,
gondoskodik a közalkalmazottak képzéséről, továbbképzéséről. A szociális alapszolgáltatói intézmény vezetőjeként feladata
a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Feladata továbbá a családsegítő szolgálat intézményegység vezetése az intézményvezetői beosztás ellátása mellett.
Illetmény és juttatások:
A Kjt., továbbá 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 (a továbbiakban: Vhr.) alapján.
Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontjában előírt
képesítés, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 5. pontjában intézményvezetői (magasabb
vezető) munkakörben előírt felsőfokú végzettség,
- legalább 5 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, és
az intézményben fennálló határozatlan idejű kinevezés, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú
végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörbe határozatlan időre történő kinevezés,
- szociális szakvizsga,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok,
- „B” kategóriás gépjárművezetői engedély.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- pályázati feltételekben meghatározottak igazolása, (iskolai végzettséget, képesítést igazoló oklevél, igazolás vezetői
gyakorlatról),
- az intézmény vezetésére vonatkozó program (a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel),
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
- nyilatkozatot arról, miszerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.
§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
- hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez,
- hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik,
- a Kjt. 41. § szerinti nyilatkozat összeférhetetlenségről,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget a pályázó megbízása esetén teljesíti.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan
létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján - 3 hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. december 1.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2015. december 1. napjától 2020. november 30. napjáig
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
muller.zsuzsanna@bajavaros.hu e-mail címen kérhető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és a Vhr. 1/A. § (10) bekezdésében megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság
véleményezi.
A pályázat elbírálásnak határideje:
A véleményezési határidő lejártát követő első társulási tanácsi ülés.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Baja Város Önkormányzat honlapja (www.bajavaros.hu), 2015. szeptember 7.
- Baja város honlapja (www.baja.hu), 2015. szeptember 7.
- személyügyi központ internetes oldala (kozigallas.gov.hu) 2015. szeptember 7.
- a Bajai Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája 2015. szeptember 7.
- a Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája és Bácsbokod Nagyközség honlapja (www.bacsbokod.hu) 2015.
szeptember 7.
- a Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal Csávolyi Kirendeltségének hirdetőtáblája 2015. szeptember 7.
- Dávod Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája 2015. szeptember 7.
- a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal Dunafalvi Kirendeltsége hirdetőtáblája és Dunafalva Község honlapja
(www.dunafalva.hu) 2015. szeptember 7.
- Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal székhelye hirdetőtáblája 2015. szeptember 7.
- Hercegszántói Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája 2015. szeptember 7.
- Borotai Közös Önkormányzati Hivatal Rémi Kirendeltsége hirdetőtáblája és Rém Község honlapja (www.rem.hu)
2015. szeptember 7.
- Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal székhelye hirdetőtáblája és Szeremle Község honlapja (www.szeremle.hu)
2015. szeptember 7.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, zárt borítékban a pályázatnak a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
Elnökének címére történő megküldésével (6500 Baja, Szentháromság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot: III.16179/2015., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
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A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.baja.hu honlapon található.
A Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Minden pályázó a saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat elkészítésével kapcsolatosan
esetlegesen felmerülő pályázói költséget nem térít meg. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden az előbbiekben
meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.
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