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LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
KIVONAT 

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  
2017. OKTÓBER 24-ÉN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK 

 JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal -ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozza: 

122/2017.(X.24.)Öh. számú határozat 
Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Létavértesi Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményvezető beosztás betöltésére pályázatot ír ki az alábbi feltételek mellett. 

 

1. A pályázatot meghirdető szerv: 
Létavértes Városi Önkormányzat  
4281 Létavértes, Kossuth u. 4. szám  
 
2. A meghirdetett beosztás 
Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői beosztás  
határozatlanidejű közalkalmazotti jogviszony, 5 évre szóló határozott idejű magasabb vezetői 
megbízás  

 

3. Ellátandó feladatok:  
A Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat vezetése, szakmai munka előkészítése, 
megszervezése, a szakszerű és törvényes működtetés biztosítása  

4. Képesítési feltételek és egyéb feltételek  
A 15/1998. NM rendelet 2. számú melléklete szerinti:  

.   Szakirányú szakképzettség:  
       felsőfokú szociális 

szakképzettség, 
gyógypedagógus, 
pszichopedagógus, pedagógiai 
előadó 

      Szakirányú szakképzettség 
hiányában:  

       óvodapedagógus, tanító, tanár, 
nevelőtanár, pszichológus, 
népművelő, orvos, védőnő, 
teológus, szakirányú 
továbbképzésben mentálhigiéné 
szakon szerzett felsőfokú 
szakképzettség 

- büntetlen előélet 
- cselekvőképesség  
- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 

gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás terü-
letén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  

- vagyon-nyilatkozattételi eljárás lefolytatása  
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5. A beosztáshoz kapcsolódó juttatások 
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján magasabb vezetői pótlék a pótlékalap 250 %-
a, további juttatások havi 4.000 Ft étkezési utalvány  
 

6. A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok 
- részletes szakmai önéletrajz,  
- a végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,  
- 3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyít-

vány,  
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesz-

tési elképzeléssel 
- a szakmai gyakorlat meglétét bizonyító okirat(ok),  
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint arról, hogy a pályázatának az 
elbírálását zárt ülésen kéri –e  

- nyilatkozat arról,  hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság 
alatt  

- nyilatkozat arról, hogy vele szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizá-
ró ok nem áll fenn.  

7. A pályázat benyújtásának határideje és helye  
A kormányzati személyügyi portálon (KÖZIGÁLLÁS) való megjelenést követő 30. nap  
személyesen  4281 Létavértes, Kossuth u. 4. szám I. emelet 15. iroda 
postán:  4281 Létavértes, Kossuth u. 4. szám  
8. A pályázat elbírálásának határideje : A benyújtást követő soros képviselőtestületi ülés  
9. Az állás betölthetőségének legkorábbi időpontja 2017. december 1.  
A kiírás a KÖZIGÁLLÁS.hu,  www.letavertes.hu, valamint az önkormányzati hirdetőn is 
meghirdetésre kerül.  
 
Megbízza Bertóthyné Csige Tünde jegyzőt, hogy a pályázati kiírás megjelentetéséről 
gondoskodjon.  
 
2.)  A Képviselő-testület a pályázat feltételeit tartalmazó 257/2000. (XII.26.) 
Kormányrendelet 1/A: §. (9) bekezdése alapján a pályázatok véleményezésre eseti bizottságot 
hoz létre.  
A bizottság tagjai  

- Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint pályázati előkészítője 
- Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke,  
- a szakmai érdeké-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselője, vagy a szakma 

szerint illetékes szakmai kollégium tagja – a Magyar Család ls Gyermekjóléti Szolgá-
latok Országos egyesülete által delegált Orosz Aurélia 

A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg.  
Határidő.  meghirdetésre – azonnal  

előterjesztésre a bizottsági meghallgatásokat követő képviselőtestületi ülés  
k.m.f. 

               Menyhárt Károly sk.                      Bertóthyné Csige Tünde sk. 
polgármester                                              jegyző 

A JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT HITELES 
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Létavértes, 2017.október 25. 
  
Kulcsárné Juhász Judit    titkársági referens    


