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Határ ozati j av as|at a bizottság szźlmźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzüg.yi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|óterjesztés megtáľgy a|ásźú.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának részletes ismeľtetése

A Józsefuráľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kcizpont vezetőjének,Yáradí GizęIIá-
nak20|6. április 30-ig, aJőzsefvźtrosi Szent Kozma Egészségügyi Kĺizpont foigazgatojának,
Dľ. Koroknai Andľásnak 2016. május 31-ig taľt az intézményvezetői megbízása. A hatályos
jogszabźiyok éľtelmében a vezętői megbízások automatikus meghosszabbításara nincs lehető-
ség, kötelezó apá|yazat kiírása.

Apźiyázati felhívások tarta|mát a közalkalmazottakjogállásáľól szóló 1992. évi XXXIII. tĺir-
vény (a továbbiakban: Kjt.), az ágazati joggv?bĄ|yok, ill.etve fenntaľtói döntés hatźrozzameg.
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Apá|yazati felhívásokban javaslom szerepeltetÍl| azt a fenntaľtói elvárást, hogy a pźiyźzatbarl
jelenjen meg a keľület jellegéhezigazodő szakmai vezetői koncepció és szakmai helyzetelem-
zésre épülő fej lesztési elképzelések.

A páIyazatok benyújtásának a hatĺírideje a pá|yazati felhívásnak a személyügyi központ hon-
lapján való elsődleges kozzétételtől szźtmított haľminc napnál ľövidebb nem lehet. Az egés-
zségügyi iĺtézméĺy magasabb vezető e||átásána irĺĺnyuló pá|yázati felhívását azBgészségugyi
Közlĺlnyben ís közzé kell tenni. A szociális szo|gá|tatő és gyermekjóléti kdzpont esetében
nincs ilyen jogszabályi előíľás. A magasabb vezetői beosztásra |<lirtpá|yazat esetén apá|yázőt
a pá|yazati hatáľidő lejártil követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogköľ
gyakorlója által létrehozott |ega|ább háromtagt' a betöltendő munkakĺjr feladatait éľintően
szakéľtelemmęl rendelkezőbizottsźlghallgatja meg. A Képviselő-testiilet és Szervei Szeweze-
ti és Mfüödési Szabályzatáľő| sző|ő 3612014. (XI.06.) önkormanyzati rendeletiink 7. mellék-
Let2.4,|. pontja szerint az eLőkészitő bizottsági feladatokat az Emberi Erőfoľrás BizottságIátja
el. Jogszabályi előíľás szerint a szociális szolgźitatő és gyeľmekjóléti központ iĺtézméĺyveze-
tőí páIyázatait a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyestilet képviselőjének vagy
a szat<ĺna szeľint illetékes szakmai kollégium tagjának is véleményeznie kell, az egészségýgyi
intézményvezetői pá|yazatokat pedig a közalkalmazotti tanács tagjĺĺnak, ennek hirínyában a
koza|ka|mazotti képviselőnek és a szakma szerint illetékes egészségügyben mfüödő szakmai
kamaľa, ęnnek hianyában éľdekképviseleti sztivetség, illetőleg egyesület képviselőjének is
véleményezni kell.

A fentiekben ismeľtetett tényállás alapjan javaslatot teszek aľľa, hogy a Képviselő-testület
íľjon ki pá|yźzatot Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK)
intézményvezętói beosztásaľa a20I6. május 01. _202|. április 30. napjáig teľjedő időszakľa,
továbbáaJőzsefvźĺrosi Szent KozmaEgészségiigyi Kcizpont (JEK) intézményvezetóibeosztá-
sára a 2016. június 01. _ 202t. május 3|. napjáíg terjedő iďősza|<ra szőIőan, az |-2. szźrrĺű
melléklete szerinti taľtalommal.

II. A beterjesztés indoka
A páIyazati eljaľások lefolytatásához szfüséges idő biztosítása miatt szfüséges, hogy a Kép-
viselő-testii|et az intézményvezetői pźtIyázatok kiíľásĺáľól szóló döntését a 2016. februĺáľ 4-i
tilésén meghozza.

III. A dtintés céIja' pénzügyi hatása
A dĺlntés cé|jaaz á||áspáIyazatok kiíľása'
zetet nem igényel, az intézményvezetők
keľül.

A pá|yázati kiírások megjelentetése pénzĹigyi fede-
illetménye a 2016. évi költségvetésben tervezésre

IV. JogszabáIyi környezet
A Kjt. 20lA. $ (4) bekezdése előíľja, hogy a pá|yázati fęlhívást a koľmányzati személyugyi
igazgatásí feladatokat ellátó szeľv (személyĹigyi központ) internetes oldalán, a fęnntaľtó ön-
kormányzat székhelyén a helyben szokásos módon kę||kozzétenni, továbbá végrehajtási jog-
szabźiy hivatalos lapban vagy egyéb módon va|ő kozzétételt is eloíthat, a pá|yázat benyújtá-
sanak határidejét a személyĹigyi kĺizpont internetes oldalan töľténő kozzététe|tőlkell szźrrljta-
ru, apá|yazatbeny($tásának a határideje pedig apáIyźzati felhívásnak a személyügyi központ
honlapjan való elsődlegeskozzétételtől számított harminc napnál r<jvidebb nem lehet, a (6)
bekezdés szerint amennyiben a kinevezési, megbízási jogköľt testiilet gyakoľolja, a pźiyźz;ati
hataľidő |ejártát kĺjvető első ülésén dĺjnt a vezętői megbízźsrő|, a20lB. $ (1) bekezdése szeľint
a magasabb vęzetó és a vęzető beosztás e||átásźra szóló megbízásra pćlyźzatot kell kiíľni, a
pźllyázatot amegbízási jogköľ gyakorlója ír1aki, a2IlA. $ (1) bekezdése szeľint közalkalma .ł,
zotti jogviszony létesítésekor háľom hónap próbaidő megá|Iapítása kötelezó, az (5) bekezdés . ,.,,|,

szeriňt 
-végehajtttsi 

rendelet megállapítńatja munkakö'.iotent azt a szakmai gýakoľlatot, ,, -
amelynek megléte esetén nem lehet próbaidőt megállapítani. 

)



A Kjt.-nek az egészségiigyi intézményekben tĺjľténő végľehajtásarő| szőIő 35612008. (XII.31.)
Koľm. rendelet 3. $ (3) bękezdése szerint egészségiigyi iĺtézméĺy esetében a magasabb veze-
tői megbízás e||átására iľlányuló pá|yazati fęlhívást azEgészségiigyi Közlĺinyben is kĺjzzé kell
tenni, a (4)bekezdése előírja, hogy mit kell tartaLmazłll apźiyazati felhívásnak, a 4. $ (1) be-
kezdé se pedi g elő írj a a p źtIy ézatokat vélemé ĺy ezők köľét.

A Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi ágazatban tĺjľténő végre-
hajtásaľól sző|ő25712000. (XII.26.) Koľm. renđelet l/A. $ (3) bekezdése szerint apá|yázati
eljarás lefolyatásával összefüggő feladatokat intézményvezeto esetén a fenntaľtó önkoľmríny-
zat jegyzője |átja eI, a (4) bekezdése a pźůyazati felhívás tarta|mát határozza meg, az 1/A. $
( 1 0) bekezđése pedi g előírj a a pá|y ázatokat vélemé ny ezők körét.

A képviselő-testiilet hatásköre a Kjt. 20lB. $ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

H,ł.ľÁnoz.łTI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

I.) pá|yazatot íľ ki a Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ íntézmény-
vezetoi beosztásiíra 20L6. május |-tóI202I. április 30-ig (5 év) szólóan, ahattlrozat 1. mellék-
lete szerinti tatalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. februaľ 4.

2.) páIyazatot ír ki a Józsefuáľosi Szent Kozma Egészségügyi Központ intézményvezetłSibe-
osztásźna20|6.június 01-től 202l. május 31-ig (5 év) szólóan, ahattrozat 2. melléklete sze-
rinti tartalommal.

x'elelős : polglíľmesteľ
Hatáľĺdő: 2016. fębruríľ 4.

3.) felkéri a jegyzót, hogy gondoskodjon ahatźtrozat 1.) pontja szerinti pźiyźnatí felhívás
megjelentetéséről a kormányzatí személyugyi igazgatásí feladatokat e||átő szeľv inteľnetes
oldalĺán és a Budapest Józsefu ráľosi onko rmźnyzat inteľnetes honlapj rán.

Felelős: jegyző
Hatáľidő: 2016. februáľ 10.

4.) felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon ahatźrozatZ.) pontja szerinti pá|yázati felhívás meg-
jelentetéséről a koľmtnyzati személytigyi igazgatási feladatokat ellátó szerv inteľnetes olda-
Iźn, a Budapest Józsefuiáľosi Önkormanyzat intemetes honlapjĺĺn és az Egészségügyi Köz-
lö,nyben.

Felelős: jegyzo
Határidő: 2016. maľcius 9.

5.) felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatálrozat 1.) pontjában kiíľt páIyźnat elbírá|ásáľa vonatkozó
javaslatot terjessze be a Képviselő-testtilęt2016. áprilisi első üléséľe.

x'elelős: polgáľmester
Hatáľidő: a képviselő-testület 20|6. áprilisi első iilése



6.) felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatźrozat 2.) pontjában kiírt páIyźľat eIbírá|ásáravonatkozó
javaslatot terjessze be a Képviselő-testĹilet 2016. májusi ęlső ülésére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a képviselő-testiilet 20|6. májusi első iilése

A diintés végrehajtását végző szervezeti erység: Humánszolgáltatási IJgyosná|y Human-
kapcsolati Iroda, Jegyzoi Kabinet SzemélyĹigyi Iroda

Budapest, 2016. januar 22.
ĄĄ

dr. Kocsis Máté
Pol8ármester 

^,

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimĺín Edina

jegyzó
nevében és mesbízźlsából: Aŕ ,%,é*,+

dr. Mészáľ Erika /

/:
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1.sz. melléklet

B udapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľos Onko rmány zata
a kiizalkalmazottakjogátlásríľól szĺiló 1992. évi XXXIII. tiiľvény 20lA. $.a alap.

jánpáiyánatot hirdet a
JĺĎzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyerm ekj óléti Kłizp ont (JSZSZGYK)

intózmóryľ ezetői (magasabb v ezető) b eosztás ellátásáľa

pĺĺyĺzĺTl FELHÍvÁs

A magasabb vezetői megbízás kereteĺ, időtartama:
Hatźrozat|arl idejű közalkalmazotti jogviszony keretében Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ magasabb vezetői - intézményvezetői megbizás, a közalkalmazottak
jogállásáľól szóló 1992. éví )ooilI. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 2IlA. $ (5) bekezdése
a|apj án pľóbaidő né lkül.

Avęzetóimegbízás határozottidőre, 20t6. május 01-től 202I. ápńlis 30-ig szól (5 év).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1 08 1 Budapest, Népszínhźn utca 22.

A magasabbvezetőibeosztáshoztartoző, illetve avezetői megbízássa| járő lényeges fela.
datok:
Az iĺxézmény vezetése, szakmai munkájĺának, gazđáIkodásanak szervezése, irźnyítása. elle-
norzése, munkáltatói j ogok gyakoľlása.

Beosztott munkakiiľ: A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺlzpont fela-
datköľével összefüggő feladatok ellátása.

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapításiĺľa és a juttatásokraaKjt., valamint a Kjt.-nek a szociális, valamint
a gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi ágazatbarl töľténő végrehajtásáĺőI szőIő 25712000. (XIJ.
26.) Korm. rendelet és a vonatkozó önkoľmźnyzati ľendelet ľendelkezéseí az irrínyadók.

Munkáltató: Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzatKépviselő-testülete,
azegyéb munkáltatóijogokatapolgáľmestergyakorolja/lvíötv. 19. $' 67. $ g)ponť

Pá'Jyázzti feltételek:
- felsőfokú szociális a|apvégzetĺség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhĹ

giénés szakember, szociálpolitikus-közgazdász, okleveles szociális munkás, okleveles
szociálpolitikus, szociális męnedzser, viselkedéselemző gyermek és ifiúságvédelmi ta-

nácsađó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszęrvező oklevél-
lel rendelkezó: ővodapedagógus, tanitő,tantr, nevelőtanáĺ, pedagógus, pedagógiai előadó,
gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanar, hittantaniíľ, jogász, igazgatásszervező, szoci-
ális menedzser, oklevéllel rendelkező.. pedagógus, védőnő a |511998. (IV.30.) NM renđe-
Iet2. melléklet Vl. pontjában foglaltakra tekintettel,

- szociá|is szakvizsga,vagy azazzalegyenértékúpedagógus szakvízsgaaI5l|998. (IV.30.)
NM rendelet 1/B. $ (2), (2a), (4) bekezđése alapján,

- szocíá|is szakvizsga, vagy az azza| egyenéľtékű pedagógus szakvizsga hiánya esetén a
páIyaző íľásos ĺyi|atkozata aÍra vonatkozóan, hogy a vezetői megbízźsa esetén, a megbí-
zást követő két éven belül leteszi a szociális szakvizsgát a |5ll998. (IV.30.) NM rendelet
1/B. $ (3) bekezdés alapján,

/
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- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy feIsőfolni szakmai képesítést igénylő, a gyeÍ-
mekvéđelem, a szocíális ellátás, az egészsé.gugyi ellátás, illetve akozoktatźls teľĹiletén be-
töltött munkaköľbęn szetzett szakmai gyakorlat a25712000. CXII. 26.) Korm. rendelet 3. $
(3) bekezdés szeľint,

- biintetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. $. (2) d) pontjában, (2d) és (2e) bekezdésében megha-
tźlrozott kc}vetelményeknek való megfelelés hatósági bizonyítvrínnyal tĺiľténő ígazo|ása l
Kjt. 20. $ (2) bekezdós a) pont, Kjt. 20. $ (4) bekezdés/,

- cselekvőképesség lKjt.20. $ (2) bekezdés b) poĺtl,
- magyaÍ állampolgrĺľsźlg, vagy ktilön jogszabáIy szerint a szabad mozgás és taľtózkodás

jogával való ľendelkezés, illetve bevánđoroltvagy 'letelepedett státusz lKjt.20. $ (2) be-
kezdés c) ponť,

- vagyonnyí|atkozat-tételi kötelezettség teljesítése a páIyźnat elnyerése esetén (a f007. évi
CLII. tĺirvény alapj an).

A pá'Jyázat elbíľálásánál előnyt jelent:
- helyismeret (Budapest Fővaľos VIII. kerĹilęti szociális, népjóléti és köznevelési in-

tézméĺyek ismerete)
- legalább 3 év vezetoi tapasńalat szociális, népjóléti, vagy kozĺevelési íĺtézmény-

ben
- felhasználói szinhĺ MS office (irodai a|ka|mazások) ismerete
- gépjrĺľmúvezetőiengedélymegléte

Előnyt j elentő kompetenciák:
- kiváló szintú kommunikációs készség
- kiváló szintű vezetoiképesség

A pä|yázat ľészeként benyújtandĺí iľatot igazolásoko melyek hiánya a páůyá'zat éľvény.
telenné nyĺlvánítását vonja maga után:
- fenyképpel ellátott részletes szakmai onéIetrajz,
- a költségvetési szerv tevékenységével ĺĺsszefüggő és a kerĹilet je||egéhez ígazoďő szakmai

vęzetoikoncepció és szakmai he|yzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
- avégzettséget igazo|ő okiratok másolata,
- hiárom hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a btintetlen előélet igazo|ásźna, továb-

bá annak ígazolására, hogy apá|yźnő nem áll btintetőeljaráshatáIya alatt és vele szemben
nem állnak fenn a Kjt. 20. $ (2d) és (2c) bekezdésében foglalt kizarő okok,

- apźiyázó nyilatkozata arľa vonatkozóan, hogy nem á11 cselekvőképességet érintő gond-
nokság alatt,

- apá|yźzó nyilatkozata ata vonatkozóan, hogy a gyeľmekek védelméről és a gyámtigyi
ígazgatásről szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. $ (8) bekezdésében meghatiíľozottkizárő
ok vele szemben nem ál1 fenn, tekintettel a 25712000. (XII.26.) Koľm. rendelet 1/A. $ (7)
e) pontjĺíra,

- a páIyaző nyilatkozata aľĺa vonatkozóan, hogy az ái|ás betöltéSénél vele szemben a Kjt.
41. $-a és a43lA. $-a alapján ĺjsszefeľhetetlenség nem áll fenn,

- apá|yźzó nyilatkozata arca vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettségének ele get tesz,

- a pźiyźnő nyi|atkozata arra vonatkozóan, hogy a pźiyźnati anyagában foglalt személyes
adatainak a pá|yázati eljarással ĺisszeftiggő kezeléséhez, a vé|eméĺyezők és d<jntéshozók
részére tĺjľténő megismertetéséhez, sokszorosításěů.rcz és továbbításźůlozhozzájźru|.

A beosztás betöltésének időpontja: A beosztás20|6. május 1-től tölthető be.

A https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon közzététe| időpontja: 20|6. február 10.
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A páiJy ánat benyúj tásának határÍdej e : 201 6. marcius 1 1 .

A pá|yźnati kiírással kapcsolatosan további iďormációt Kincses Ibolya a Humiínkapcsolati
Iroda v ezetője nyújt, a 459.2197 telefonsziímon.

A pá.ily ánatok benyújtásának módj a:
1 eredeti pélđanyban Józsefuaľosi Polgĺármesteri Hivatal Humánszo|gźitatásiTJgyosztá-
lyĺĺnak címęnĺe (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.) zźrtbotítékban postai rĺton töľténő
megküldésével vagy személyesen (1082 Budapest, Baľoss u.63-67. III. emelet 301.).
Kéťĺik a borítékon feltiintetni: ,,PáIyźzat a JSZSZGYK vezetőibeosztásźrď,
vagy elektľonikus úton Kincses Ibolya részére a kincsesi@jozsefuaros.hu e-mail cí-
men keľesztĹil.

A p áiJy ńzati elj áľás' a p á.Jy áuat elbírálásának módj a, rendj e :

A pá|yazatok eredményéről a szakbízottság, mint előkészítő bízottsźry véleménye a|apjźn a
Képviselő-testĹilet dönt, melyrő| apá|yźnók legkésőbb az elbírálástól sztlmított 8 napon belül
íľásban táj ékoztatźtst kapnak.

A' páily ázat elbírálásának hatáľidej e z 20 | 6. április 1 5 .

A p á|y ánat kiíľás kölzétételLének h elye, i d ej e :

Polglíľmesteľi Hivatal HumánszolgáLtatási Ügyosztály Családtámogatási Irodájĺĺn és a
wwwjozsefuaros.hu, www.kozigal1as.gov.hu honlapokoĺ2016. február 1O-től 20|6. miáľcius
11-ig.
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2.sz. melléklet

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľos Onkormányzata
a ktizalkalmazottakjogállásáľól szóló 1992. évi XXXIII. tiiľvény 20lA. $-a a|ap-

jánpáiyánatot hĺľdet a
Jĺízsefváľosi Szent Kozma Egészségĺigyi Ktizpont (JEK)
intézményv ezetői (magasabb v ezető) b eosztás ellátására

pĺĺyĺzĺTl FELHÍvÁs

A magasabb vezetői megbízás keľetei, időtaľtama:
Hatérozott idejű munkaviszony keľetében Józsefuarosi Szent Koma EgészségĹigyi Központ
(JEK) magasabb vezetőí - íntézményvezetói megbizás, a munka ttlrvénykönyvérőI sző|ő
2012. évi I. tĺirvény vezeto állású munkavállalóľa vonatkoző szabáIyai szerint, a akozalka|-
mazottakjogállásaról szóló 1992. évi )ooilIl. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 22lB. $-a és a
Kjt. egészségügyi intézményekben tĺĺľténő végľehajtásáľól szőlő 35612008. CXII.31.) Koľm.
ľendelet 7' $ a) pontja alapján, harom hónap pľóbaidővel.

A vezetői megbízáshatározoÍt időre, 20l6.június 01-től 20fI. május 3l-ig szól (5 év).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1084 Budapest, Auróra utca22-28.

A magasabb vezetőĺ beosztáshoztĺrtoző, illetve avezetői megbízássa| járő lényeges fela.
datok: Azíntézmény vezetése, szakmai munkájanak, gazdá|kođásanak szervezése,irźnyitása,
ellenőrzése, munkáltatói j ogok gyakorlása.

Munkabéľ és juttatások:
A munkabér megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a kĺizalka|mazottakjogállásáról
sző|ő 1992. évi XXXIII. tĺirvény egészségügyi intézményekben tĺirténő végrehajtásárőI szôIő
35612008. (XII.31.) Korm. rendęlet és a vonatkozó ĺinkormtnyzati rendelet ľendelkezései az
iranyadók.

Munkáltatĺó: Budapest Fővĺĺľos VIII. kerület Józsefuiáľosi onkormáĺyzatKépviselő-testtilete,
azegyéb munkáltatói jogokatapolgármestergyakoľolja/Tr4öm. 19. $,67. $ g)pont/

Páůyá.zati feltételek:
- (orvostudomanyi vagy egyéb) egyetemi szinttĺ végzettség a |312002. (III. 28.) EiiM rende-

let (1) a) pontjában foglaltakra tekintettel,
- mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés a l3l2002. (III. 28.)

EüM ľendelet (1) b) pontja a|apjźn,vagy a 7/C. $-ban foglaltak szeľint a20I3. szeptember
l-je előtt szetzett egészségügyi (szak)męnedzseri képesítés, illetve az egészségügyi me-
nedzsment szalĺ;ľźnyÚ továbbképzési szakon szerzett képesítés, melyek alól felmentés ad-
hatő a 4. $-ban foglaltak szerin, abban az esetben, ha a páIyźnő a képzésben részt vesz,
vagy vá|Ia|ja a képesítésnek _ a megbízás adásától számított öt éven belül töľténő meg-
szerzését,

- |ega|ább ötéves vezetői gyakorlat a I3l2002. (III. 28.) EtiM ręndelet (1) c) pontja szeľint,
- btintetlęn előélet, továbbá a Kjt. 20. $. (2) ď) pontjában, (2d) és (2e)bekezdésében megha-

térozott követelményeknek való megfelelés hatóságíbizonyitvźlnrĺya| történő igazo|tsa l
Kjt.20. $ (2) bekezđés a) pont, Kjt.20. s (4) bekezdésl,

- cselekvőképesség lKjt.z}. $ (2) bekezdés b) pont/,
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- magyaÍ állampolgárság, vagy külön jogszabá|y szerint a szabađ mozgás és taľtózkodás
jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett stáfusz lKjt.20' $ (2) be-
kezdés c) ponť,

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a pźtIyźzat elnyeľése esetén (a 2007. évi
CLII. tĺjrvény alapjĺán).

A pá.tyánat elbíľálásánál előnyt jelent:
- helyismeret (Budapest Fővaros VIII. kerületi egészségiigyi' szociális, népjóléti és

köznevelési intézmények ismerete)
- legalább ĺ!t év felsőfoku végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igény|o az

egészségtigyi ellátás terĹiletén betöltött munkakörb en szerzett szakmai gyakorlat
- felhaszná|ői szintll MS offrce (iľodai a|kalmazások) ismerete

Előnyt jelentő kompetencĺák:
. kiváló szintú kommunikációs készség
- kiváló szintiĺ vezetoi képesség

A páilyázat ľészeként benyújtandó iratok, igazolások, melyek hiánya a pá|yánat éruény-
telenné nyilvánítását vonja maga után:
- fenyképpel ellátott ľészletes szakmai onéIetrajz,
- a költségvetési szeľv tevékenységével összefiiggő és a kerĹilet jellegéhez igazodő szakmai

vezetőikoncepció és szakmai helyzeteIemzésľe épülő fejlesztési elképzelések,
- avégzettséget igazoló okiratok másolata,
- apá|yźnó nyilatkozata arua vonatkozóan, hogy nem á1l cselekvőképességet érintő gond-

nokság alatt,
- haľom hónapnál nem ľégebbi hatósági bizonyítvány a biĺntetlen előélet igazo|ásźra' továb-

bá annak igazolásfua, hogy apáIyaző nem áll btintetőeljaľáshatá|ya alatt és vele szemben
nem állnak fenn a Kjt. 20. $ (2d) és (2c) bekezdésében foglalt k'lzźlrő okok,

- a pá|yźnő nyi|atkozata aľľa vonatkozóan, hogy az źi|ás betöltésénél vele szemben a Kjt.
41. $-a és a43lA. $-a alapjrán <isszeféľhetetlenség nem á11 fenn,

- apáIyaző nyi|atkozata aľĺa vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén vagyonnyilat-
kozat-téte|i kötelezettségének eleget tesz,

- a pźlyazó nyilatkozata ana vonatkozóan, hogy a pźiyázati arryagźlban foglalt személyes
adatainak a pźiyźnatí eljarással ĺisszefüggő kezeléséhez, a vé|eményezok és dĺjntéshozók
részére történő megismeľtetéséhez, sokszorosításźůtoz és továbbításźłlozhozzźĄaru|.

A beosztás bettiltésének időpontja: A beosztź.sf0I6.június 1-től tĺjlthető be.

A https://kozigallas.gov.hu inteľnetes oldalon körzététe|időpontja: 2016. februáľ 10.

Apáiyáuat benyújtásának hatáľidejez 2016. április 08.

A pá|yázati kiírással kapcsolatosan további információt Kincses Ibolya a Humiĺĺkapcsolati
Iroda v ezetoje nyújt, a 459 -2|97 telefonszámon.

A páiy ánatok benyújtásának módj a :

1 eredeti példlínyban Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal Humánszo|gźitatási Ugyosztá-
lyanak cimezvę (1082 Buđapest, Baross u. 63-67.) záĺtborítékban postai rĺton töľténő
megkiildésével vagy személyesen (1082 Buđapest, Baľoss u. 63-67.III. emelet 301.).

ĺ"J',"5:*ĺl"'ĺiitlľ.*T;;*"łilľŕ:iJŁä,JT"ŕil"o.::iőfiä:**"..n" e-mail cí- ,',|.,i,,
men keresztüI. ';



A pźiJy źnatĺ elj áľás' a p á|y ánat elbíľálás ának m ódj a' ľendj e :

A pźůyźuatok eľedményéről a szakbízottság, mint előkészítő bizottság véleménye aLapján a
Képviselő-testület dönt, melyrőLapźĺIyazők legkésőbb az e|bítá|ástól számított 8 napon beltil
írásban tźlj éko ztatást kapnak.

A'pá|yánat elbírálásának határideje: 2016. május 15.

A p áiily ánat ki írá s kőzzététe|én ek he lye, id ej e :

Polgríľmesteľi Hivatal Humánszolgáitatási Ügyosztáty Csaláđtrámogatási Iľodáján, azEgés-
zségügyi Közlönyben és a wwwjozsefuaros.hu, www.koziga11as.gov.hu honlapokon 20|6.
marcius 09-től 2016. április 08.ig.
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