Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet

a Dombóvári Kapocs Alapszolgáltató Központ
intézményvezetői (magasabb vezető)
beosztásának ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A betöltendő munkakör: intézményvezető
A vezetői megbízás időtartama: a megbízás határozott időre, 2017. január 1. napjától
2021. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 2017. január 1-jétől Dombóvári Kapocs Alapszolgáltató Központ elnevezéssel
létrejövő, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmény vezetése. A
költségvetési szerv az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat és szociális szolgáltatást
nyújtja: a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, a család- és gyermekjóléti központ, a
gyermekek átmeneti gondozása körében a helyettes szülői ellátás és a családok
átmeneti otthona, a Biztos Kezdet Gyerekház, valamint a tanyagondnoki szolgáltatás.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 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 szerint
kerül sor.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú végzettség vagy felsőfokú szakmai képesítés,
- 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
vagy okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés szakképzettség,
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szociális szakvizsga, vagy a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól
mentesítő szociális szakképesítéshez kapcsolódó szakterületen tudományos
fokozat vagy doktori cselekmény alapján doktori cím,
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,
az intézményben felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez kötött
munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséghez és
szakképzettséghez kötött munkakörben, teljes munkaidőben, határozatlan időre
kinevezhető,
büntetlen előélet, cselekvőképesség, a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt,
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai életrajz,
- az intézmény vezetésére vonatkozó program,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a
büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt,
- nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró gondokság alatt,
- nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához
hozzájárul,
- nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn,
- nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a jogszabályban, valamint a pályázati
felhívásban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga
tartalmának megismeréséhez,
- nyilatkozat, hogy a pályázó a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget vállalja,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó
előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 2017. január 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.
A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb információt dr. Farkas-Szabó András
irodavezető nyújt a 74/564-514-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton Kiss Béla alpolgármester részére (7200 Dombóvár,
Szabadság u. 18.) történő megküldésével. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő I./…./2016. azonosító számot, a munkakör (intézményvezető)
megnevezését, valamint a következőt: „Postázóban nem bontható fel!”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat az előkészítő bizottság véleményezi, ennek keretében a pályázókat a
pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül meghallgatja. Az előkészítő bizottság
véleménye alapján az érvényes pályázatokat Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete bírálja el és dönt a magasabb vezetői megbízásról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
− Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja (megjelenés dátuma: 2016.
11….)
− www.dombovar.hu
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