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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testiilet e számára

E|őteľjesztő: Sántha Péteľné alpolgármester

A képviselő.testületi ülés időpontja:2013. március 20. . sz' napiĺend

Táľgy: Javaslat a Jónsefvárosi Intézményműktidtető Ktizpont vezetőipá.Jyázatának kiíľásáľa

A napirendet 1yit/zárt ülésen kell üĺrgyalni, a döntés elfogadásához egyĺszeru szavazattobbség szüksé-
ges.

ErorÉszÍro SZERVEZETI pcysÉc (NÉv, szIcľo): HrnĺÁľszolcÁrrłrÁsl ÜcyoszrÁry
KÉszÍrprrp: Dosó Młcooltĺł, HuľĺÁľrepCSoLATI IRooĺ.
PÉNzÜcyl FEDEZETET loÉNvpI-/Mlrĺ lcllrlYpl-, IGAZoLÁS: ł {í*-.
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Bprpn:E szrÉSRE ALKALMAs :
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi x
Humánszo|gáltatási Bizottság véleményezi x
Határozati j av as|at a bizottság szttmér a:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/řIumánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnekaze|oter jesztésmegtárgya|ását.

Tisztelt Képvise|ő.testület!

Előzmények

Budapest Józsefuáľosi onkormanyzatKépviselő-testtilete a 6|120|3. (II.27.) szárnís'hatfuozatá-
val eredménýelennek nyilvanította a Jőzsefuárosi Intézményműködtető Központ (1082 Buda-
pest, Baľoss u. 84.) vezetoi álláshelyére kiírt pá|yázatot és fęlkérte a polgármestert, hogy a Jó-
zsefuarosi Intézménymúkĺjdtető Központ vezetoí pźiyázati felhívásra vonatkozó javaslatát a
Képviselő-testület 20|3. marciusi 2. rendes ülésére teľjessze elő.

A közalkalmazolĺak jogáI|ásaről szóló törvény rendelkezései szerint a magasabb vezető beosz-
tás ellátásaľa szőIő megbízásra alapvetően páLytnatot kell kiírni, apáIyázatot amegbízási jogk<ir
gyakorlója írja ki. A kĺizalkalmazottijogviszony létesítésekor harom hónap próbaidő megállapĹ
tása kĺitelező, kivéve áthelyezés, meghatározott feladat e|Látásźra szőLő hattnozott idejű kineve-
zés, illetve azonos felek közötti újabb kinevezés esetén. A kinevezésben a kozalkalmazotti jog-
viszony létesítésekor három hónapot meghaladó próbaidő kĺjthető ki, melynek tartama legĺe1-
jebb négy hónapig terjedhet.

A Kjt. rendelkezései szerint a magasabb vezetoi megbízás legfeljebb 5 évig terjedő hatfuozott
idóre sző|. A magasabb vezetói beosztásra kiirt pźiyázat esetén a ptůyázőt a pá|yazati határidi5
|ejártat kĺĺvętĺĺ huszonegy napon belül a kinevezési, megbízásijogkör gyakorlója által létľeho-
zott|ega|ább háromtagú, a betöltendő munkaköľ feladatait eľĺfffisrusz4ĺe$$emmel ľendelkező
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bízottsźry ha|Igatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület
tagja kivételével - akinevęzési, megbízási jogköľ gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkört
gyakorló testiilet abizottságirásba foglalt véleményét mérlegelve apőůyénati határidő lejaĺ.ĺeú.

követő első ülésén dönt a kozalka|mazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetőí megbizás-
ról.

A Jőzsefuźnosi lntézményműködtető Kcizpontot 38612012. (XI.08.) számu hatźrozatáwal 2012.
decembeľ 10-i hatállya| hozta létľe a Képviselő-testiilet. Az intézmény vezetői álláshelyére ed-
dig két alkalommal keriilt kiíľásra pá|yźnat, azonbarl mindkettő eľedménytelen lett. A páIyáza-
tokat mindkét alkalommal a Képviselő-testület által kijelĺiltbízottság értékelte apáIyázőkmeg-
hallgatását követően. Az első páIyazatí felhívásra tiz pźiyźnő nýjtotta be pá|yázatát, melyből
kétpáIyaző nem felelt meg a pa|yźzati feltételeknek szakmai gyakorlat híányamiatt. A második
páIyazati felhívásra 23 páIyázat étkezett, melyből végzettséghíźnya miatt hĺíľom pá|yáző nem
felelt me g a p źiy źnati feltéte lek, két p á|y áző pedi g vi s szavont a p á|y tnatát.

Apá|yazati felhívásban apá|yázat benýjtási hatarideje: 2013. augusztus 15. A vezetői megbí-
zást 5 év hatźttozott iđőre szőLőan,2013. október 1. - 2018. szeptember 30. napjáigjavaslom
meghatiíľo zni. 4 hónapos próbaidő kikötésével

A magasabb vezetőí beosztásra kiírt pá|yazat esetén a pá|yázőt a pźlytzati hataľidő lejártftko-
vető huszonegy napon bęlül a kinevezési, megbízásijogkör gyakorlója által létrehozott|ega|ább
haromtagú, a betöltendő munkakĺjr felađataít érintoen szakéľtelemmel rendelkező bizottság
hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi ĺinkoľmanyzati képviselő-testiilet tagja kivéte-
lével - a kinevezésí, megbizási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogköľt gyakorló
testület abizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve apźilyázati hataridő |ejártfi követő első
iilésén dönt a ktjzalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve avezetői megbízásrőI.

Fentiek a|apjankérem a Képviselő-testületet a3 tagű értékelő bizottsźlgtagjainak kijelölésére (a
korábbi pá|yazatolnal az értéke|ő bizottság tagai Sĺíntha Pétemé alpolgármester, Zentai oszkár
képviselő, Pintér Attila képviselő voltak).

A p á|y azati felhívás szöve g e az el őterj e szté s m ell ékI etét kép ezí.

A páIyźnati kiírást a Polgĺíľmestęri Hivatal Humánszo|gá|tatási Ügyosztály Családtámogatási
Irodájan, a Jőzsefvárosi onkormányzat hivatalos honlapján, továbbá a Nemzeti Kozigazgatási
IĺtézętpáIyáńatási elektľonikus ľendszerében tessziik kozzé. Az önkoľmányzat számára a meg-
jelentetés valamennyi fórumon ingyenes, ęzért a pá|yźnati eljtrás lefolyatása kĺiltségvetési fe-
đęzetetnem igényel.

A képviselő-testĹilet hatáskĺire az Mötv. 41. $ (6)-(7) bekezdésében, a 42. s 2. pontjában, vala-
mint a Kjt.20lB. $ (1) bekezdésébęn foglaltakon alapul.

Kéremaza|ábbíhatáĺozati javaslatelfogadását.

H,ą,rÁnoz,ą.TI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
1. elfogadja a Jőzsefvźlrosi Intézményműködtető Közpoĺt intézményvezetői álláshelyéľe

vonatkoző pá|yźuati felhívást az e|őterjesztés mellékletétképezó taľtalommal,



2. a hatźlrozat 1. pontja szerinti pá|yázat lebonyolítástůloz 3 tagű értékelő bízottságot hoz
létre, mely tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki:

3. felkéri apolgáľmestert, hogy gondoskodjon a 1. pont szęrinti pályázati felhívás megje-
lentetéséről a kormányzati személytigyi igazgatási felađatokat ellátó szerv inteľnetes o1-

da|án, a J őzsefv áro s i o nkoľm ány zat inteľnete s ho nlapj án,

4, felkéri a polgĺĺľmestert, hogy az értékelo bízottságjavaslata alapjtn, az 1. porÍ' szeľinti
vęzetői páLyázat eLbírá|áséra vonatkozó előterjesztést nyújtsa be a képviselő-testtilet
szeptemberi első ülésérę.

Felelős: 1-4. pont ęsetén: polgármesteľ
Határidi5: 1-2. pont esetén: 2013. maľcius 20.

3. porrt esetén: 20|3, április 5.

4. pont esetén: a képviselő-testület szeptemberi első iilése.

A dtintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Humánszo|gáItatásiÜgyosztály Humánkap-
csolati Iroda

Budapest, 20|3. március 4.

Tĺirvényességi ellenőrzés :
Rimán Edina

jegyző

RJŁ h|Q--/
Sríntha Péterné
alpolgármester

a|jegyző
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Budap est Főváros VIII. keľůilet Józsefváľos Onko rmányzata
a ktizalkalmazottakjogállásáľól szólĺó |992. évĺ XXXIII. tiiruény 20ĺÁ. $-a alapján

páůyázatot hiľdet a
Józsefu árosĺ Intézménymĺĺktidtető Ktizpont

Igzzgatő intézm ényv ezetői (m a gas ab b v ezető) b eo sztá s e||átás ár a

pĺĺvÄzĺTl FELHÍvÁs

A magasabb vezetői megbÍzás keretei, időtaľtama:
Határozat|arl idejű k<izalka|mazottijogviszony keretébęn intézményvezetői megbízás, akozal-
ka\mazottakjogállásáĺól szóló 1992. évi )C(XIII. töľvény (a továbbiakban: Kjt.) 21. $ (1) be-
kezdése alapj tn, 4 hőnap pľóbaidő kikötésével.

Avezetőimegbizáshatározott időre, 2013. október 1-tő1- 2018. szeptember 30-ig szól (5 év).

Beosztás, munkaköľ: igazgatő beosztás, a kozalka|mazottak jogźilźsźről szóló 1992. évi
)ooilIII. törvény végľehajtásźrő| a helyi cinkormányzat által fenntaľtott szolgáItató feladatokat
ellátó egyes k<iltségvetési intézményeknél sző|ő 77l|993. (V. 12.) Korm. ľenđelet és végzettség
a|apjánméľnök,kozgazdźszvagypénzigyiügyintézőimunkakör

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1082 Budapest, Baľoss u. 84.

A magasabbvezetői beosztáshoztartoző, illetve avezetőimegbÍzássa| járő lényeges felada-
tok:
hányítja és ellenőrzi a JózsefuttrosíIntézménymfü<idtető Kĺizpont ĺjnállóan mfüödő és gazdá|-

kodó kĺjltségvetési szerv mfüĺidését. Felelős az intézméĺy źita| ellátandó feladatok végľehajtá-
sáért, a gazđáIkoďźlssal, könywęzetéssel és adatszolgáltatással, továbbá a Központ és telephe-
lyeinek működtetésével, üzemeltetésével, valamint vagyongazdálkodása körében a benlházás-
sal, a vagyonhasznáIatávaL,hasznosításával, védelmévelkapcsolatos feladatok végrehajtáséÉrt.

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapitásfua és a juttatásokĺa a Kjt., a kĺjzalkalmazotÍak jogá|lásáről szóló
t992. évi XXXilI. töľvény végrehajtásárőI a helyi önkormźlnyzat által fenntaľtott szolgá|tatő
feladatokat e||atő egyes költségvetési intézményeknél sző|ő 7711993. (V. 12.) Korm. ręndelet és
a vonatkozó önkoľmánv zati rcnde|et rendelkez ésęi az iranvadók.

Pá|yánati feltételek:
magyar állampolgáľság a Kjt. 20. s Q) bekezdés c) pontja alapján
egyetemi vagy főiskolaivégzettség, műszaki,kozgazdasági vagy pénzngyi szakkép-
zettség
felhasználói szintii MS office (iľodai alka|mazások) ismerete
vagyonnyilatkozat-tételieljáľáslefolytatása
cse1ekvőképesség
btintetlen előélet hatósági bízonyítránrlyal történő igazo|ása
legalább 5 évęs sza|<nai gyakoľlat



A' pá|y ánat elbírálásánál előnyt j elent:
- helyismeľet (Budapest Fővĺíľos VIII. kerületi köznevelési intézmények ismerete)
- intézmény mfüödtetésében vagy költségvetési gazdáIkodźlsbarlszeruett gyakoľlat
- legalább 1 év vezetőítapasńalat

Előnyt jelentő kompetenciák:
- kiváló szinttĺ kommunikációs készség
- kiváló színbivezetőiképesség

A' páůyánat ľészeként benyújtandó iratok, ĺgazolások, melyek hiánya a pályánat éľvényte.
lenné nyilvánítását vonja maga után:

- fényképpel ellátott részletes szal<rnai onéIetrajz;
- akĺlltségvetési szeľv tevékenységévelösszefiiggő szakmai vezetőí koncepció;
- a végzettséget igazolő okiratok másolata;
- a páIyaző nyilatkozata arÍa vonatkozóan, hogy az áIIás betöltéSénél a Kjt. 41. $ és

43lA. $-a alapján ĺjsszeférhetetlenség nem áll fenn;
- haľom hónapnál nem régebbi, btintetlen ęlőéletet igazolő hatósági bizonyítvány;
- a pá|yáző ĺyĹIatkozata arÍa vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén vagyon-

ny íIatko zat-téte l i kötel ezettsé gének ele get te sz ;

- apźůyáző nyiIatkozataarÍa vonatkozóan, hogy apá|yazati arryagában foglalt szemé-
lyes ađatainak a páIyazatí eljaľással összefiiggő kezeléséhez, avéIeményezők és dön-
téshozók tészére töľténő megismeľtetéséhez, sokszorosításźůloz és továbbítástůloz
hozzájáruI.

A beosztás betöltésének időpontja: A beosztás2013. októbeľ 1-től tcilthető be.

Apáiyázat benyújtásának hatáľĺdejez 2013. augusztus 15.

A pá|yázati kiírással kapcsolatosan további információt Kincses lbolya irodavezető nylljt, a
4 59 -2197 telefonszáľnon.

A páiy ázatok benyűj tásának módj a:
1 eredeti példányban Józsefuaľos Önkormanyzata Polgármesteľénęk címezve (1082 Bu-
dapest, Baross u. 63-67.) zartboritékban postai úton tĺirténő megküldésével vagy szemé.
lyesen a Humánszolgáltatási Ügyosĺály tészéte (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.Ilľ'.
emęlet 301.). Kéťük a boľítékon felttintetni: ,,Jőzsefvátosi Intézményműködtető Kĺizpont
intézményv ezetői pá|y źnat', .

vagy elektronikus úton a Jegyző részére a jegyzo@'iozsefuaros.hu e-mail címen keresztiil.

A p źiJy ázati elj árás, a p á,Jy ázat elbíľálásának módj a' ľen dj e :

ApáIyázatok eredményéľől a3 tagĹĺ értékelő bizottsźę véleménye a|apján a Képviselő-tęsttilet
dönt, melyrő| apá|yázók legkésőbb az elbíľálástól szźlmitott 8 napon belül írásban tźĄékoztatást
kapnak.

A páůyánat elbíľáIásának hatáľĺdeje: képviselő-testiileti 2013. szeptemberi első ülése (vaľha-
tőan 2013. szeptember 1 5.)

A' páiyázat kiíľás kőzzétételének helye, ideje:
Polgármesteľi Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosaály Családtámogatási Irodáján, és a
wwwjozsefuaros.hu, www.kozigal1as.gov.hu honlapokon legkésőbb 20|3. április 5-tól a be-
nyújtási hatáľidőig.




