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Képviselő.testůilet e számára

Előterjesztő: Dt. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2011. november 17. . sz. napirend

Táľgy: Józsefuiíľosi
kiírása

Viíľo süzemeltetési S zo|gá|at iĺtézményv ezetói stźúuszźr a p á|y ánat

A napirendet nyílt ülésęn kell táľgyalni, a döntés elfogadástůloz minősitett szavazatt<lbbség
sziikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi E /
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi E
Hatfu ozati j av asLat a bizottság számár a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testti|etnek az előteťesztés megfárgy a|ásźtt.

Tisztelt Képviselő.testiilet!

A Józsefuráľosi Viírostizęmeltetési Szo|gá|at intézméĺyvęzetői státuszána a Képviselő-tęstiilet
23412011.(V. 19.) sz.határozata27. pontja a|apjánpá|ytnatkenilt kiírásra. Képviselő-testĹilet
201I. októbeľ 6-i ülésén tárgya|ta abeérkezettpá|yázatokat, mely a|apjźn388ĺ2O|1.(X.6.) sz.
határozatában ugy döntött, hogy az intézményvezetoi ál|ás pá|yazatát eredménýelennek
nyilvánította és egyben felkért, hogy a vezetói páIyźnat páIyźzati felhívásaľa vonatkozó
javaslatomat teľjesszem be a Képviselő-testĹilet elé.
A sikeres pályazat érdekében a pá|yazatĺ feltételek átdo|gozásra kerültek, sokkal szélesebb
személyi köľ felelhet meg a feltételeknek. A pályazat e|bírźiásának lényeges feltétele a
pá|yazők által kidolgozanđő az intézmény tevékenységével <isszefüggő sza|ĺľĺrlai vezętői
koncepció lesz.
A Kjt. 20lA. $ (6) bekezdése a|apján ,,magasabb vezetői beosztásra kiírt pĺźtyázat esetén a
pályázót a pályázati határidő lejártót követő huszonegy napon belal a kinevezési, megbízósi
jogkôr g,,akorlója által létrehozott legaldbb hdromtagú, a betöltendő munkakör feladatait
érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagia - a helyi
önkormányzati képviselő-testület tagia kivételével - a kinevezési, megbízási jogkor gyakorlója.
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A kinevezési, megbízási jogkÓľ gtakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a
pályázati határidő lej ártĺźt kôvető
a) hatvan napon belül, vagł
b) első ülésén, ha e jogot testület głakoľolja,
dont a lĺözalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízősról. Egyebekben a
pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozzą meg.''

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a 3 tagí értékelő bizottság tagsaitjelcilje
ki.

Apá|yazati felhívás,'K<izalkalmazottak jogźtLlásátőI szôIő,, 1992. évi )oilI. tĺirvény 20lA $.
alapjźn elkészült, mely jelen előterjesztés 1 számú melléklete. Apá|yźnat a KSZK honlapjan
jelenik meg, mely számunkľa ingyenes, így apá|yźnat lefolyatásafeđezetet nęm igényel.

ĺzotv.10. $ (1) bekezdés b) pontja, a Kjt. 20lA.$. (1) bekezdése és a Képviselő-testület és

Szervei Szervezeti és Mfüĺjdési Szabá|yzatźtrőI szóló |912009. (V.16.) ĺinkormányzati
ręndelet 4. $ (4) b) pontja alapjćn az intézményvezető kinevezése (a pźiyázati eljáľással
kapcsolatos döntésęk meghozatala) a megbizási, munkáltatói jogköľ gyakorlójaként a
Képvi selő -testiilet hatásköľe.

Kérem apétlyźuati felhívás és ahatfuozati javaslat elfogadását.

Hł.r'(nozłTI JAvAsLAT

1. Képviselő-testület úgy d<int, hogy a Józsefuaľosi Várostizęmeltetési Szolgá|at
intézményvezetőí stáiuszźra az előterjesztés 1. szźtm.ú mellékletét képező taľtalommal
pźiyźzatotítki.

2. A Képviselő-testület ahatźtĺozat 1. pontja szerinti páIyázat lebonyolításźlhoz 3 tagtl
értékelő bizottságot hoz|étre és a bizottságtagsának az alábbi személyeket jelöli ki:

3. felkéń a polgáľmesteľt, hogy az e|okészító bizottság javaslata a|apján a pźiyźlzatí
hataĺidolejarÍát kĺivető Képviselő-testĹileti ülésľe avezetoi pźtIyźnatot e|bítástlra terjessze elő.

Felelős: Polgáľmesteľ
Hataiďo: l.,2. pontazomal,3. pont Képviselő-testület 2012.januĺíri másođik ülése

A döntés végľehajtá sát v égző szeľvezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Budapest, 2011. november 2.
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Előteťesztés 1 számú melléklete

Buda pest Főváros Vl l l. kerü let Józsefváros ön kormányzata

a '.Köza!ka|mazottak jogá|!ásáró! szóló'. t992. évi xxx|ll. tiirvény 20/A. 5 alapján

pá|yázatot hirdet a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatói (magasabb vezető) beosztás
eIIátására.

A közaIkalmazotti ioeviszonv ldőtartama: határozatlan idejű közalkalmazottijogviszony, a Kjt. 21.5.
(1) bekezdése a!apján 3 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás ielleee: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott idćire, 2012. február t-tő| 2oĹ7.
január 31-ig. szó| (5év)

A munkavégzés helve:to82 Budapest, Vll|. kerület, Baross u.81. fsz.S.

A beosztáshoz tartozó. illetve a vezetői megbízással iáró lénveges fe|adatok:

|rányítja és e||enőrzi szervezetét, fe|e|ős az á||amháztartás működési rendjérő| szó|ó 292/2009'
(X||.1.9.) Korm. rend. 15. s (2) bekezdés a|apján a Józsefuárosi Városüzeme|tetési Szo|gá|at gazdasági
szervezete á|tal e||átandó fe|adatok végrehajtásáért, me|yek aIapvetően a Szo|gá|at éves
ko|tségvetésének előĺrányzatai tekintetében a gazdá|kodássa|, könywezetésse| és az
adatszo|gá|tatással, továbbá a Szo|gá|at működtetéséve|, üzeme|tetéséve|, va|amint
vagyongazdá|kodása körében a beruházássa|, a vagyon haszná|atáva|, hasznosításáva|, véde|méve|
kapcsolatos feladatok. Gazdasági intézkedéseket hoz, koordĺná|ja és e||enőrzi a gazdaságĺ
szervezetben do|gozók munkavégzését. Fe|e|ős a jogszabályok á|taI ráruházott, va|amint a

kö|tségvetési szerv Szervezetĺ és Működési Szabá|yzatában rész|etezett igazgatóife|adatok e||átásáért

l lletménv és iuttatások:

Az i||etmény megá||apítására és a juttatásokra a ,'KözaIkaImazottak jogá||ásáró| szó|ó'' L992. évi
XXX|||. törvény, a77/t993. (V. 12.) Kormányrende|et,,a köza|ka|mazottak jogá||ásárólszó|ó L992.évi
XXX|||. törvény végrehajtásáró| a he|yi önkormányzat áltaI fenntartott szo|gáltató fe|adatokat e||átó
egyes kö|tségvetési intézményekné|,, és a vonatkozó he|yi rende|et a Józsefuárosi A|kalmazotti
Juttatási Szabá|yzat rendelkezéseĺ az irányadók azza[ hogy o leendő intézményvezető iskolai
végzettsége, nyelvismerete, koróbbi munkaviszonyainak időtortomo, vezetői megbízósa alapjón
kiszómolt illetménye a munkóltatói döntésen alapuló illetményrésszel kiegészítve legolúbb bruttó
420.000,- Ft/hó összegben kerijl majd a kinevezéskor mególlopítósra.

PáIvázati feltételek:

Magyar á||ampo|gárság a Kjt. 20.s (2) c) a|apján,

Fe|sőfokú iskoIai végzettség,

Vagyon nyi|atkozat téteIi e|já rás |efolytatása,

CseIekvőképesség,

Büntetlen e|őé|et

A pálvázat elbírálásánál előnvt ieIent:

FeIhasználói szĺntű MS office (irodai alkaImazások) ismeretek,

Helyismeret;

Előnvt ieIentő kompetenciák:



Kĺvá|ó szintű Kommunikációs készség

Kivá|ó szĺntű Vezetői képesség

A pálvázat részeként benvúitandó iratok, ieazo!ások:

Fényké ppeI e||átott részletes sza kmai öné|etrajz.

Az intézmény tevé ke nységéveI osszefĹiggő sza kma ĺ vezetői ko ncepció.

A végzettséget igazo|ó okiratok máso|ata.

A pá|yázó nyiIatkozata arra vonatkozőan, hogy az á||ás bet<j|téséné| a Kjt. 41.. 5, és 43/A. 5-a a|apján
összeférhetet|enség nem á|| fenn.

3 hónapná| nem régebbi hatósági bizonyítvány vagy megkérésének igazo|ása.

A pá|yázó nyiIatkozata arra vonatkozőan, hogy kĺnevezés (megbízás) esetén vagyonnyi|atkozat-téteIi
köteIezettségének eIeget tesz.

A pá|yáző nyi|atkozata arra vonatkozóan, hogy a pá|yázati anyagában fog|a|t szemé|yes adatainak a

pá|yázati e|járássa| összefĹiggő kezeléséhez, a vé|eményezők és döntéshozók részére torténő
megĺsmertetéséhez, sokszo rosításá hoz, és tová bbításá hoz hozzájá ru |.

A beosztás betö|thetőséeének időpontia:

A beosztás |egkorábban fotZ.február 1-. napjátó|tö|thető be.

A pálvázat benvúitásának határideie: 2ot2. január 4.

A pá|yázati kiírássaI kapcsolatosan további információt dr. |ván Ro|and a Gazdá|kodásĺ Ügyosztá|y
vezetője nyújt, a 459-2567-es te|efonszámon.

A páIvázatok benvúitásának módia:
. Postai úton, a pá|yázatnak a Józsefuárosi onkormányzat Po|gármesteri HivataI címére történő

megkü|déséve| (1082 Budapest, Baross utca 63-67.). Kérjük a borítékon fe|tüntetni a ,,Józsefuárosi
Vá ros üzem e |tetés i Szo |gá lat,, iga zgató i pá|y ázat.

vagy
. EIektronĺkus úton Gazdá|kodási Ügyosztá|y részére a gazdaIkodas@jozsefvaros.hu e-mailcímen

keresztü|.

vagy
. Szemé|yesen: Gazdá|kodási Ügyosztály részére, Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 63-67. ||l.

315.

A pálvázatieliárás' a pálvázat elbírálásának módia' rendie:

A pá|yázatokat postán vagy szemé|yesen a Józsefuárosi onkormányzat Po|gármesterének címezve,
zárt borítékban kérjük benyújtani. A pá|yázatok eredményérő| 3 tagú értéke|ő bizottság vé|eménye
a|apján a Képvise|ő-testü|et dönt. A pá|yázat eredményérő| a pá|yázók legkésőbb az e|bírá|ástó|
számított 1-5 napon be|Ü| írásban tájékoztatást kapnak.

A pálvázat e|bírálásának határideie: 2oL2. január 37.

A pálvázati kiírás közzétételének heIve:
. www.iozsefuaros.hu, www.kozigallas.gov.hu honlapon 2011". november 28.


