
Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
                            

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.-20/B § és a 
257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A.§ alapján 

pályázatot hirdet

a Kiskunhalasi Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona
igazgatói (magasabb vezetői)

állásának betöltésére az alábbiak szerint

A munkahely neve: Kiskunhalasi  Pszichiátriai  és  Fogyatékos  Betegek 
Otthona

Címe: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 16.
Beosztás: igazgató
Munkaköre: végzettség alapján betölthető munkakör

A megbízással járó, ellátandó lényeges feladatok:
 Az intézmény felelős vezetése, irányítása, a jogszabályban meghatározottak 

szerinti szakszerű és törvényes működés, magas színvonalú szakmai munka 
biztosítása, szervezése, ellenőrzése,

 A  költségvetési  szervek  vezetői  számára  jogszabályban  előírt  pénzügyi-
gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása, a jóváhagyott éves 
költségvetés betartása, takarékos gazdálkodás biztosítása

 A  jogszabályban  és  a  fenntartó  által  előírt  szabályzatok,  tervek,  szakmai 
programok  kidolgozása,  fenntartói  szabályzatok  betartása  és  betartatása, 
pályázatkészítés

 végzettségnek megfelelő munkakörbe tartozó feladatok ellátása

A vezetői megbízás feltételei:
 büntetlen előélet, cselekvőképesség
 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,

 1/2000.  (I.7.)  SzCsM  rendelet  3.  sz.  melléklet  6.4.,  9.3.  pontjainál  az 
intézményvezetőre meghatározott  felsőfokú képesítés

 az  intézményben  betöltött  munkakörre  szóló  határozatlan  idejű  kinevezés, 
vagy vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú 
szakmai  képesítést  igénylő  munkakörbe  történő  határozatlan  időre  szóló 
kinevezés,

 szociális szakvizsga megléte vagy annak hiányában fennáll  annak feltétele, 
hogy a kinevezést követő két éven belül a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM. rendelet 
5.§  (1)-(2)  bekezdésben  foglaltakra  figyelemmel  a  szociális  szakvizsgát 
megszerezheti.



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 szociális szakvizsga megléte
 szociális szakellátásban szerzett ismeretek és gyakorlat

A pályázatnak tartalmaznia kell:
 a pályázó szakmai életrajzát,
 a büntetlen előéletet és a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló 

- 3 hónapnál nem régebbi - hatósági bizonyítványt,
 iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléssel,
 a  pályázó  nyilatkozatát  arról,  hogy  a  pályázata  és  a  pályázati  anyagában 

foglalt  személyes  adatainak  a  pályázati  eljárással  összefüggő  kezeléséhez 
hozzájárul, 

 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz.

 A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41.§ (2) 
bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló 
összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

 A pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll  cselekvőképességet kizáró vagy 
korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetői beosztás ellátására történő megbízás 5 év határozott időre 
szól, 2012. április 1-jétől  -  2017. március 31-ig.

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő (heti 40 óra)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.  évi  XXXIII.  törvény,  valamint  a  257/2000.  (XII.26.)  Korm.  rendelet 
rendelkezései az irányadók. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes 
oldalán  való  közzétételétől  számított  30. 
nap

A pályázati kiírással kapcsolatosan, valamint az intézmény tevékenységéről további 
információt Nagy László nyújt, a 76/513-834  telefonszámon.



A pályázat benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ 

címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. ). 
és

- Elektronikus úton Csabainé Kun-Szabó Melinda részére a 
csabainem@mik.bacskiskun.hu e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A  pályázók  meghallgatását,  a  pályázat  véleményezését,  valamint  a 
Kormánymegbízott  egyetértésével  a  pályázat  illetékes  miniszternek  történő 
felterjesztését  követően  a  megbízásról  a  Bács-Kiskun  Megyei  Intézményfenntartó 
Központ vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  a pályázat  benyújtási  határidejét követő 60 
napon belül

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
 Szociális Közlöny 


