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Előterj esztő : Sántha Péterné alpolgármester

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a:2012. novęmbet 22. . sz. napirend

Tárgyz A Józsefváľosĺ Intézményműkődtető Ktizpont intézményvezetői álláshelyéľe kiírt
pá.Jy ázati felhívás módo sítás a

A napirendet .ĺví|tlzárt ülésen kell targyalni, a dtintés elfogadásához 9ąyszerŰ/minősített
szav azatÍobb sé g sztiksé ge s.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzůigyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi x
Hatźlĺozati j av as|at a bizottság' számáÍ a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságl Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a
Képvi s el ő -testĹiletnek az el őteľj es ztés me glár gy a|ását.

Tisztelt Képviselő.testület!

Józsefváros onkormĺínyzatának Képviselő-testülete a 2012. november 8-i ülésén tárgyalta a
Javaslat a kcjznevel ési iĺtézmények műktidtetésére címrí előterj esztést.

A határozat 15. pontjában elfogadta a Józsefuaľosi Intézménymiiködtető Központ
inténnényvęzętői álláshelyére vonatkoző pá|yázati felhívást, melyet meg kell jelentetni a
kormźnyzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv inteľnetes oldalán és a Józsefuárosi
onkormán y zat intemete s ho nlapj án.

A 2012. november S-an elfogadott páIyázati felhívásban akozzététe| ideje 2012. november 9-
től a benffitási hataľidoíg, apáLyázat benffitásának hataĺidej e:2012. november 27 .

A közalkalmazotti pá|yázatnak a kormányzatí szęmélyugyi ígazgatási feladatokat ellátó szeľv
honlapján történő közzétételére vonatkoző részletes szabályokĺól szóló 38812007. (XII,23.)
Korm.ľendelet 2.$ (5) bekezdése szerint a kormányzati személyugyi igazgatási feladatokat
eIIátő szerv internetes honlapján megjelentetett ađat|apbeérkezésétő| számitoľt két munkanapon
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belül a szolgáItatő központ megjeleníti a honlap 1'artalmáĺ alapuló, az e|ę|ďtonikus ľendszet á|ta|
generált páIy ázati felhívást.

A fentiek a|apjén2012. november 9-én megkrildött felhívásnak 2012. november 12-én kellett
volna megjelennie a november 10-i (szombati) munkanapot is f,rgyelembe véve. Az intemetes
ľendszer beállítása azonban nem teszi lehetővé, hogy a szombati munkanapot is munkanapként
kezeljc a rcnđszcr, czóĺt vaĺ szfüség apá|yazati felhívás módosításaľa az a|ábbiak szeľint:

ApáIyázati fęlhívásban akozzétételideje 20|2. november 13-tó1a benyújtási határidőig.

A páIyázat benyújtásának határidejét azért sztikséges módosítani, mert a koza|kalmazottak
jogá|Iásáről szóló |992. évi XXXilI. törvény 20lA $ (4) bekezdése alapjĺín a pá|yázat
benyújtásanak hatríľideje a páIyázati felhívásnak a személytigyi központ honlapjźn va|ő
elsődlegeskozzététe|tóIszźmítotttizenotnapnálrövidebbnemlehet.

Ezért apéiyázat benffitásanak határidej e:2012. november 27-tőI, november Z8-ravźitozik.

A Kjt. 20lA.$ (1) bekezdése és a 20lB.$ (1) bekezdése alapjrín apáIyźzati eljáľással kapcsolatos
döntések meghozataIa a megbizási, munkáItatői jogkor gyakorlójaként a Képviselő-testület
hatásköréb e tarto znak.

A hatát ozati j avaslat elfo gadás a p énzngy i fęďęzętęt nem i génye l.

KéremazaIźlbbihatáĺozati javaslatelfogadását.

H,ą'rÁnozĺ.u JAvASLAT

A Képviselő-testiĺlet tudomásul veszi, hogy a Józsefuaľosi Intézménymúködtető Központ
intézményvęzetői álláshelyére kiíĺt pá|yázati felhívásban a pźiyźnat kozzétételí ideje 2012'
november 13-ra,apáIytzatbenffitásĺínak hataľideje2012. novęmbęr 28-ravá|tozik.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2012, novembęr 22.

Humánszol gá|tatási ÜgyosztályA dtintés végrehajtását végző szervezeti egység:
Intézményfelü gye l eti Iľo da.

Budapest, 2012, novembeľ 12.
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