Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-a alapján
pályázatot hirdet
a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja
igazgató (magasabb vezető)
megbízásra

A munkáltató megnevezése:
Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja
A magasabb vezetői megbízás megnevezése:
igazgató
A magasabb vezetői megbízás időtartama:
A magasabb vezetői megbízás határozott időre: 2021. március 1-től 2026. február 28-ig szól.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör:
Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében meghatározott, vagy a 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. mellékletében meghatározott munkakör
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a Kjt. szerinti próbaidő kikötésével
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Füleki út 41.
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása fenntartásában működő Salgótarján
és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja törvényes működtetése, a munkáltatói jogkör
gyakorlása, vezetői, szakmai, gazdálkodási és egyéb munkaügyi- és személyügyi munkáltatói
feladatok ellátása, együttműködés a Társulás tagönkormányzataival.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- betöltött 18. életév,
- magyar állampolgárság a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve
bevándorolt vagy letelepedett jogállás,
- nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2)
bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
- vele szemben nem áll fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró ok,
- bármely, az intézmény által biztosított szolgáltatás, illetve ellátás vezetőjére a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében vagy a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2.
mellékletében meghatározott felsőfokú végzettség,
- nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés területén
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központjával közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba
kinevezhető,
- sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
- legalább felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- a szociális területen vagy a gyermekvédelem területén szerzett magasabb vezetői vagy
vezetői gyakorlat,
- idegennyelv-ismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- az intézmény vezetésére és fejlesztésére vonatkozó szakmai programja,
- az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- a szükséges képesítés és szakmai gyakorlat igazolására szolgáló okirat másolata,
- eddigi munkahelyet (a munkahelyek felsorolása, a munkaviszony kezdetének és végének
dátuma), beosztásokat ismertető szakmai életrajz,
- nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének
vállalásáról,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll
fenn,
- nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
- büntetlen előéletet és a Kjt-nek való megfelelést igazoló, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
A munkakör betölthetőségnek időpontja: a pályázat elbírálását követően leghamarabb
2021. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot írásos formában, zárt borítékban lehet benyújtani személyesen vagy postai úton.
Cím:
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsának elnöke
(Dr. Huszár Máté) (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) Kérjük a borítékon
feltüntetni: „Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja igazgató
(magasabb vezető)”.
A pályázat elbírásának határideje: 2021. február 26.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
 Belügyminisztérium Közigazgatási Állásportálja (www.kozigallas.gov.hu)
 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata internetes oldala (www.salgotarjan.hu)
 A Társuláshoz tartozó tagönkormányzatok székhelye.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a pályázat előkészítője által létrehozott bizottság véleményezi. A bizottság a
kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A pályázatokról a
bizottság véleményét mérlegelve, a Társulási Tanács elnöke javaslatára Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa dönt. A pályázat elbírálásáról a pályázók a
döntést követően írásbeli értesítést kapnak.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az intézménynél újonnan létesült jogviszony esetében 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.
Amennyiben az állást elnyerő pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a vezetői
megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezése a 257/2000. (X.26.) Korm. rendelet III.
számú mellékletében lévő felsőfokú szakképesítést igénylő, valamely munkakörbe történik. A
pályázat benyújtásának határidejénél a postára adás napját kell figyelembe venni. A kiíró a
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Göröcsné Godó Orsolya nyújt a
06/32/522-922 telefonszámon.
A pályázat kiírója a pályázat elbírálásáig a hiánypótlás lehetőségét a pályázók részére
biztosítja.

