
IX-262/3443/2012. sz. határozat 5. sz. melléklet

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet 

a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani 
Központ

(3530 Miskolc, Arany J. u. 37.)

intézményvezetői  beosztásának  ellátására  2013.  január  1-től  2014.  július  31-ig  terjedő 
határozott időre.

Az intézményvezető feladata:

Az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a 
jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított 
jogköröket.

Az intézményvezetői beosztás ellátásához szükséges feltételek:

-  a  személyes  gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,  gyermekvédelmi intézmények,  valamint 
személyek  szakmai  feladatairól  és  működésük  feltételeiről  szóló  15/1998.  (IV.  30.)  NM 
rendelet  2.  sz.  melléklet  I.  rész  I.  2.  pontjában  vagy II.  2.  pontjában,  vagy a  személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 8.2. pontjában előírt felsőfokú szakirányú 
szakképzettség
- 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 meghatározott feltétel,
- szakirányú szakvizsga
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázathoz csatolni kell:

- szakmai önéletrajzot,
- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot szakmai helyzetelemzésre épülő fej-

lesztési elképzeléssel,
- végzettséget igazoló eredeti okmányokat, vagy azok közjegyző által hitelesített másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- a pályázó nyilatkozatát, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásá-

ban résztvevők, valamint a képviselő testület megismerhesse, illetve abba betekinthessen,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. törvény 

41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szó-

ló  1997.  évi  XXXI.  törvény 15.  §-ának (8)  bekezdésében meghatározott  kizáró  ok  vele 
szemben nem áll fenn.

A megbízás 2013. január 1-től 2014. július 31-ig terjedő határozott időtartamra szól. 



A pályázatokat a pályázati felhívásnak megfelelően a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) 
internetes  oldalán  történő  megjelenését  követő  30  napon belül,  két  egyező példányban,  a 
borítékon „Intézményvezetői pályázat megjelöléssel,  illetve elektronikus adathordozón kell 
benyújtani Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteréhez címezve (3525 Miskolc, Városház 
tér 8.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 31. 

A megbízás vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához kötött.

Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására az 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

További felvilágosítás kérhető: (46) 512-865-ös telefonszámon


