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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezi

Ilumánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati jav as|at a bizottság számár a:

Budapest Józsefváľosi On koľmá ny zat
Képviselő.testület e szźlmár a

Tĺsztelt Képviselő-testůilet!

I. Előzmények
A Képviselő-testület I00l20I3. (III.20.) számu hatáĺozatźhan elfogadta a Jőzsefvaľosi Intéz-
ménymfücidtető Ktizpont vęzetői álláshelyére vonatkoző pá|yazati felhívást és apźiyánat lebo-
nyolításához3 tag:Ú bizottságot hozott |étte. Az elfogadott pźĺIyźnatí felhívás szerint apáIyazat
benyújtási hatáľideje 20|3. auguszľus |5., a pá|yázat elbírálásanak hatariđej e 2013. szeptember
1 5., illetve az áIIás 2013 . október 1 -től tölthető be' A páIyazat kiírása őtakét palyźnat érkezetĺ a
meghiľdetett vezetői álláshelyre. A képviselő-testĹilet 6112013. (II.27.) sz. hatźxozatźtbarĺ űgy
döntött, hogy Szendręiné Erős Hajnalka határozott idejű vezetoí megbizását az tĄ intézményve-
zeto me gbizásźnak napj áig me gho s szabbítj a.

il. Indokolás
A 201312014. szeptembeľi zĺikkenőmentes tanévkezdés miatt indokolt, hogy a tęrvezettől ko-
rábban kertiljon betöltésľe avezetői álláshely, mely a páIyazatí fęlhívás iđőpontjainak módosí-
tásźú teszi sziikségessé. A pá|yazatban meghatározott benyújtási határidő módosítása miatt
sziikséges, hogy a képviselő-teshilet a2013.június 05-i iilésén hozzoĺ döntést apźiyázat módo-
sítása tfugyábarl. ÉR KEZE TT ,,oł ,
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III. Tényállás
Javasolom a páIyźnat benýjtásanak hatáľidej ét 20|3. augusztus 15-ľő1 20|3. július 3. napjźľa
előrehozni. A benffitási hataľidő módosításávaI apáIyazat elbírálásánakhatándejét is módosĹ
tani sziikséges: 2013. auguszfus 15. helyett 20l3.jú1ius 17. napjáta és ennek a\apjánaz áI|ás-

hely betöltésének időpontja 20|3. október 1.-2018. szeptembeľ 30. helyett 2013. augusztus 1. _
2018. július 3I. napjára módosul. A hataľidők meghatarozésánáI figyelemmel kell lenni a kép-
viselő-testiilet tiléseinek dátumaiľa is fiúlius 03., július 17.) figyelemmel a Kjt. 20lA. $ (6) be-
kezdésében foglaltalaa, mely szerint a kinevezési, megbizási jogkĺir gyakorlója az értéke|ő bi-
zot1ság írásba foglalt véleményét mérlegelve a páIyazati hatźttidó |ejartát követő első ülésén
dönt a koza\kalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve avezetőimegbizásről. A módositottpá-
Iyáľ;ati felhívás sz<ivege az előterjesztés mellékletét képezí. A módositott pá|yazati felhívás a
Józsefüaľosi onkormźnyzat hivatalos honlapjan, a koľmányzatí szęmélyugyi igazgatási felada-
tokat ellátó szerv inteľnetes oldalán, valamint a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügy-
osztá|yCsaládtámogatásilrodájĺínkęruIkozzétételre.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet ismertetése
A képviselő-testiilet hatásköre azMotv.41. $ (6)-(7) bekezdésében, a 42. s 2. pontjában, vala-
mint a Kjt.20lB. $-ában foglaltakon alapul. A képviselő testĺilet dĺjntése a Kjt. f1lA. $-ában
fo glaltakon alapul. A p źůy ázati fe lhívás mó do sítás án ak j o gszab ályi akadálya ni ncs.

v. Dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
Javasolom a pźiyźu:ati felhívás tartalmát az iďopontok tekintetében a III. pontban megfelelően
módosítani.

vI. A döntés célja' pénzügyi hatása
A dĺjntés cé|ja a II. pontban ismeľtetésre kerĹilt. Az ĺinkormźnyzat számáĺa a megjelentetés va-
lamennyi fórumon ingyenes, ezért a páLyázati eljráľás lefolytatása költségvetési fedezetet nem
igényel, azá|Iáshe|y betĺjltés idejének vá|tozásakĺiltségvetési tĺibbletfedezetętnem igényel.

Ké ľem az a|á'ňbi határ ozati j av as I at elfo ga d á s át.

Ha.ľÁnoz,ł'TI JAvAsLAT

A Képviselő.testiilet úgy dönt, hogy
1. a Józsefuarosi Intézményműködtető Kĺizpont intézményvezetői álláshelyére vonatkozó, a

képviselő-testĹilet |0012013. (III.20.) sz.hatźrozatáva| elfogadott pá|yźnati felhívásban sze-
replő időpontokat az előteľjesztés mellékletétképezo tartalom szerint módosítja,
Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺľidő: 20|3.június 05.

2. felkéri a polgrĺrmestert, hogy gondoskodjon a 1. pont szeľintipáIyazati felhívás megjelenteté-
séľől a Józsefuaľosi onkormźnyzat és a koľmányzati személyiigyi igazgatási feladatokat e11á-

tó szerv intemetes oldalán, valamint az onkorm źny zat lllt detótáb|ájźn,
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. június 2 1 .

3. felkéľi a polgĺírmestert, hogy az értéke|ó bizottságjavaslata alapjźn, az I. pont szerinti vęze-
tői pá|yázat e|bírá|ására vonatkozó előteľjesztést nyújtsa be a képviselő-testĹilet júliusi máso-
dik üléséľe.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.július 1 7.



A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgźitatási Ügyosztály Humankap-
csolati Iroda I I

-)10Budapest, z}I3.június 5. f ",ĺ-, , L-.,

JŁffócsis Máté
po1gármester

Törvényességi ellenorzés :

Rimán Edina
jegyz,(i

nevpen és tsegbízásából:4. /&L-L ą-Dr. Mészaľ Erika
a|jegyző 

Żgffi lÚN CI 5

?



melléklet

Budapest Főváľo s VIII. keľtilet Józs efu áros onko rmány zata
a kiizalkalmazottakjogállásárĺól szóló 1992. évi XXXIII. töľvény 20lA. $.a alapján

páůyázatot hÍrdet a
Jĺízsefváľosi Intézményműkiĺdtető Kiizpont

Igazgatő in tézm ényĺ ezetői (m a ga s ab b v ezető) b eo sztás e| látá s á ra

ľrooosÍľoTT PÁLy ĺzĺrl F.ELHÍYÁS

A magasabb vezetői megbízás keľeteĺ, időtaľtama:
HatźrozatIarl idejiĺ közalkalmazotti jogviszony keretében intézményvezetői megbízás, akoza|-
kalmazottak jogáIlásáről szóló 1992. évi )ooilI. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 2l' $ (1) be-
kezdése alapjźn, 4 hónap pľóbaidő kikĺjtésével.

Avezetoimegbízźrshatźtrozottidőre, 2013. augusztus l-től - 2018. július 3l-ig szól (5 év).

Beosztás, munkaktiľ: igazgatő beosztás, a koza|kalmazottak jogźilásárćl1' szőIő |992. évi
)oofiIl. tĺiľvény végrehajtásfuő| a helyi önkormźnyzat által fenntaľtott szolgáltató feladatokat
ellátó egyes költségvetési intézményeknél sző|ő 7711993. (V. 12.) Koľm. rendelet és végzettség
a\apjánméľnök,közgazđászvagypénzigyiügyintézőimunkakĺ jľ

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

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

A magasabb vezetői beosztáshoztartoző, illetve avezetői megbízással jáľĺó lényeges felada.
tok:
Irźnyitja és ellenőľzi a Józsefuárosi Intézménymfü<idtető Központ önállóan múködő és gazdá|-

kodó kĺjltségvetési szerv mfüĺldését. Felelős az intézmény ćita| ellátandó feladatok végľehajtá-
sźÉrt, a gazdźikodással, könywezetéssel és adatszolgáltatással, továbbá a Kĺizpont és telephe-
lyeinek miĺködtetésével, iizemeltetésével, valamint vagyoÍLgazdálkođása körében a beruhźnás-
sal, a vagyonhasznźiatával,haszĺosításával, védelmévęl kapcsolatos feladatok végľehajtásáért.

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapítźsára és a juttatásokra a Kjt.' a közalkalmazottak jogállásaľól szóló
1992. évi )o(XIn. törvény végľehajtásfuő| a helyi önkormźnyzat által fenntaľtott szolgáltató
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél sző|ő 77lI993. (V. 12.) Korm. rendelęt és

a v onatkozó önkormánvzati ľendelet rendelkez éseí az iranyadók.

Pá|yázati feltételek:
magyat állampolgárság a Kjt. 20. $ (2) bekezdés c) pontja a|apjźn
egyetemi vagy főisko|aí végzďtség, műszaki, kozgazdasági vagy pénzugyi szakkép-
zettség
felhasználói szintű MS office (iľodai alkalmazások) ismerete
vagyonnyilatkozat.tételieljáľáslefolytatása
cse1ekvőképesség
btintetlen elő é1 et ható s ági bízony ítv źtlĺlyal történő ígazo|ása
legalább 5 éves szakmai gyakoľlat



A pá"Jy ázat elbíľálásánál előnyt j elent:
- helyismeľet (Buđapest Fővaľos VIII. keriileti köznevelési intézmények ismerete)
- íntézmény mfüödtetésében vagy koltségvetési gazdá|kodźlsbarĺszerzett gyakorlat
- legalább 1 év vezetóítapaszta|at

Előnyt jelentő kompetenciák:
- kiváló szintti kommunikációs készség
- kiváló szintíĺ vezetői képesség

A páilyázat ľészeként benyújtandó iratok, igazolások, melyek hiánya a páůyázat érvényte-
lenné nyilvánítását vonja maga után:

- fényképpel ellátott részletes szal<rnu oné|etajz;
- akĺiltségvetési szerv tevékenységével összefüggő szakmai vezetői koncepció;
- avégzettségetígazolőokiratokmásolata;
. a páIyaző nyi|atkozata aÍra vonatkozóan, hogy az źilás betöltésénél a Kjt. 41. $ és

43lA. $-a alapján összeférhetetlenség nem á1l fenn;
- harom hónapnálnem régebbi, biintetlen előéletet igazo|ő hatósági bízonyítváĺy;
- a páLyáző nyiIatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esętén vagyon-

nyiIatkozat-tételikötelezettségénekelegettesz;
- a páIyáző nyi|atkozata arra vonatkozóan, hogy a pá|yźuati arlyagában foglalt szemé-

lyes adatainak a pá|yźnati eljrĺľással összefüggő kezeléséhez, avéIeményezők és dcin-

téshozók tészére t<jrténő megismeľtetéséhez, sokszoľosításźůloz és továbbításához
hozzájźra|.

A beosztás betiiltésének időpontja: A beosztás2013. augusztus 1-tőltölthető be.

A' pźlJyáuat benyújtásának határidejez 2013.július 3.

A páIyźzati kiírással kapcsolatosan további információt Kincses lbolya irodavezető nyújt, a

4 59 -2| 97 telefonszámon.

A' pá.Jy ázatok benyúj tásának módj a:
1 eredeti példanyban Jőzsefváros Önkoľmĺányzata PoIgźrmesterének címęzve (1082 Bu-
dapest, Baross u. 63-67.) zźrtborítékban postai r'iton tĺirténő megkiildésével vagy szemé.

lyesen a Humánszolgáltatási Ügyosztály részére ( 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.IIJ.
emelet 301.). Kérjük a borítékon feltĹintetni: ,,Józsefuaľosi Intézménymfüödtető Központ
intézményv ezetói pálry ázat,, .

vagy elektronikus úton a Jegyző tészéte a jegyzo@jozsefuaÍos.hu e-mail címen keresztĹil.

A páiily ánati elj áľás, a p á.lry ánat elbírálás ának módj a' ľendj e :

A páIyázatok eredményérő| a3 tagí éľtékelő bizottság véleménye a|apján a Képviselő-testiilet
dĺ!nt, melyrol apáIyźnók tegkésőbb az etbírálástól szálmított 8 napon beliil írásbantétjékoztatást

kapnak.

Apáilyánat elbírálásánakhatálľideje: képviselő-testiileti 2013.juliusi második ülése (vráĺható-

an20l3.július l7.)

A p álily ázat kiíľá s közzétételén ek h elye, id ej e :

Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtĺámogatási lrodźlján, és a
ww.wjozsefüaros.hu honlapon, a www.koziga11as.gov.hu honlapon legkésőbb }Dl3.június 21-

től a benffitási hataridőig.




