
: 2. sz. melléklete
A 29/20 I 6. (II.04?) hatáľozat

1. s+ melléklete

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuáľos Onko rmányzata
a kiizalkalmazottakjogállásáľól szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20lA. $-a

alapján páiyázatot hiľdet a
Józsefu árosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj óléti Kiizpont (JSZSZGYK)

intézm ényv ezetőí (m a gas ab b v ezető) b eo sztás ellátás ára

pĺĺvl^zlrTl FELHÍVÁS

A magasabb v ezetői megbízás keretei, időtaľtama :

Hatźrozat|arl idejű közalkaImazottijogviszony keretében Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ magasabb vezetói - intézményvezetoí megbízás, a kĺizalkalmazotÍak
jogállásáľól szóló 1992. évi XXXil. törvény (a továbbiakban: Kjt.) fIlA. $ (5) bekezdése
alapjáĺ próbaidő nélkül.

A vezętői megbízźshatźlrozott időre, 2016. május 01-től 2019. április 30-ig szól (3 év).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1081 Budapest, NépszíĺlhźzutcaZZ.

A magasabb vezetői beosztáshoz tartoző, illetve a vezetői megbízással jáľó lényeges
feladatok:
Az intézmény vezetése, szakmai munkájának, gazdźikodásának szervezése, irźnyítása,
ellęnőľzése, munkáltatói jogok gyakoľlása.

Beosztott munkakiiľ: A Józsefuĺáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
feladatkĺjrével ö s szefiiggő feladatok ellátása.

Illetmények és juttatások:
Azillętmény megállapításźra és a juttatásokĺa aKjt., valamint a Kjt.-nek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatbarl töľténő végľehajtásáĺő| szőIő 25712000. (XIJ.
26.) Koľm. rendelet és a vonatkozó ĺjnkormányzati ręndelet rendelkezései az iranyadók.

Munkáltatĺó: Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testülete,
az egyéb munkáltatói jogokat a polgáľmester gyakorolja Avĺötv. 19. $' 67. $ g) pont/

Pá|yázati feltételek:
- felsőfokú szociális a|apvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus,

mentálhigiénés szakember, szociá|po1itikus-közgazđász, oklęveles szociális munkás,
okleveles szociálpolitikus, szociális menedzsęr, viselkedéselemző gyermek- és
ifiúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális
igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, taníÍő, tantlr, nevelőtanár,
pedagógus, pedagógiai előađő, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanáĺ, hittantanar,
jogźsz, igazgatásszervezo, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő
a I5l|998. (IV.30.) NM rendelet 2. mellékIetIlI. pontjában foglaltakra tekintettel,



- Szociális szakvizsga,va1y azazza| egyenértékúpeđagógus szakvizsgaaI5/I998. (IV.30.)
NM rendelet 3. $ (2)a), (2a), (4)bekezdése alapján

_ szociáIis szakvizsga, vagy az azzal egyenértékű pedagógus szakvizsga hiánya esetén a
páIytző íľásos nyíIatkozata aÍÍa vonatkozőan, hogy a vezetői megbízása esetén, a
megbizást követő két éven belül leteszi a szociális szakvizsgtń a I5lI998. (IV.30.) NM
rendelet 3. $ (3) bekezĺlés a|apján,

- legalább öt év felsőfokú végzetÍséget. vagy felsőfokú szakmai képesítést igény|ő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve akozoktatás tertiletén
betöltött munkakörbenszetzett szakmai gyakoľlat a25712000. (XII. 26.) Koľm. ľendelet 3.

$ (3) bekezdés szerint.
- büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. $. (2) d) pontjában, (2d) és (2e) bekezdésében

meghatátozolt követelményeknek való megfelelés hatósági bizonyítvtnnya| történő
ígazoItĺsa l Kjt. f0. $ (2) bekezdés a) pont, Kjt. 20. $ (4) bekęzdésl,

- cselekvőképesség lKjt.20. $ (2) bekezdés b) pont/,
_ magyaÍ állampolgárság, vagy külön jogszabaly szerint a szabad mozgás és taľtózkodás

jogáva| való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz lKjt. 20. s Q)
bekezdés c) pont/,

- vagyonÍIyi|atkozat-tételi kotelezettség teljesítése a pá|yázat elnyeľése esetén (a 2007. évi
CLII. törvé ny a|apjźn).

A pá.Jy ázat elbírálásánál előnyt j elent:
- helyismeľet (Budapest Főváros VIII. kerületi szociális, népjóléti és kĺjznevelési

intézmények ismerete)
- legalább 3 év vezetóí tapaszta|at szociális, népjóléti' vagy koznevelési

inÍézményben
- fe|használói szintű MS office (iľodai a|kaImazások) ismeľete
- gépjármuvezetóiengedélymegléte
- idegennyelvtudás

Előnyt jelentő kompetenciák:
- kiválószintukommunikációskészség
- kiváló szintű vezetői képesség

A páiJyázat részeként benyújtandĺó iľatok, igazolások, melyek hiánya a pá.Iyá.zat

éľvénytelenné nyilvá nítását vonj a maga után :

- fényképpel ellátott részletes szakrnai oné|etrĄz,
- a költségvetési szerv tevékenységével összefüggő és a kerület jellegéhez igazođő szak,ĺnu

vezetoi koncepció és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
- avégzettséget igazoIő okiratok másolata,
- harom hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvźlny a biintetlen előélet igazo|ásźľa,

tovźhbá annak igazolására, hogy a pźllyźnő nem áll büntetőeljarás hatáIya alatt és vele
szemben nem állnak fenn a Kjt.20. $ (2d) és (2e) bekęzdésében foglalt klzárő okok,

- a pźtIyźuő nyilatkozata arÍa vonatkozóan, hogy nem á11 cselekvőképességet érintő
gondnoksá g a|att, tekintettel a 257 l 2000. XIL 26.) Korm. 3 l A. $ -áĺa,

- a pá|yazó nyilatkozata ar'ra vonatkozóan, hogy a gyeľmekek védelméről és a gyrímügyi
igazgatásről szóló 1997, évi XXXI. tcirvény 15. $ (8) bekezdésében meghatiíľozottl<lzáĺő
ok vele szemben nem áll fenn, tekintettel a 25712000. (XII.26.) Korm. ľendelet 1/A. $ (7)

e) pontjáľa,



_ a pźiytlzó nyilatkozata arra vonatkozőan, hogy az áI|ás betöltésénél vele szemben a Kjt.
41. $-a és a 43/A. $-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn,

_ a pá|yáző ĺyi|atkozata affa vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén
vagyonnyil atkozat-tételi k<jtelezettségének eleget tesz,

- a páIyáző ĺyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pźiyázati aĺryagábaĺ foglalt személyes
ađatainak a pá|yázati eljarással összefiiggő kezeléséhez, a véIeményezők és döntéshozók
részére t<jrténő megismertetéséhez, sokszoľosításához és továbbításáhozhozzájźľul.

A beosztás betiiltésének időpontja: A beosztźs2016' május 1-tőI tcjltheto be.

A https://kozĺgallas.gov.hu internetes oldalonkőr.zététel időpontjaz20|6. februáľ 10.

Apá|yánat benyújtásának határidejez 2016. március 11.

A pá|yazati kiírással kapcsolatosan további információt Kincses lbolya a Humĺĺnkapcsolati
Iroda v ezetłíje nyújt, a 459 -2T97 telefonszámon.

A pá|y ázatok benyúj tásának mĺódj a :

1 eredeti példányban Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal HumánszolgáItatási
Ügyosztályának címezve (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) zźrtborítékban postai rĺton
töľténő megkiildésével vagy személyesen (1082 Budapest, Baross u.63-67.III. emelet
301.). Kéťĺik a borítékon feltüntetni: ,,Pá|yźzat a ISZSZGYK vezetői beosztźłsáĺa,,
vagy elektľonikus úton Kincses Ibolya részéte a kincsesi@jozsefuaros.hu e-mail
címen keresztiil.

A pá|y äzatĺ elj áľás' a p áůy ázat elb írálás ának mó dj a' ľendj e :

A pá|yázatok eredményéről a szakbizottság, mint e|őkészíto bizottság véleménye alapjźln a
Képviselő-testĹilet dönt, melyriĺ| a pá|yázók legkésőbb az elbírálástól számított 8 napon belül
íľásb an táj éko ńatást kapnak.

A^ páiJy ánat elbíľálásának határidej e: 20I 6. ápľilis 1 5.

A p áůy ánat kĺíľás kőzzététe|én ek h elye, id ej e :

Polgáľmesteri Hivatal Humĺĺnszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodáján és a
www.iozsefuaľos.hu, www.kozigallas.gov.hu honlapokon2016. februrír 1O-től 2016. máľcius
11-ig.





3 . sr. rnę-\\lŁle.ľ
A 29/20 1 6. (II. 04.) határozat

2. sz. melléklete

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefváros onko rmányzata
a kiizalkalmazottakjogállásáról szóló 199f. évi XXXIII. törvény 20lA. $-a

alapján pályázatot hirdet a
Józsefváľosi Szent Kozma Egészségiigyi Ktizpont (JEK)
in téz m ényv ezetői (m a ga s a b b v ezető) b e o sztá s e||átás ár a

pĺĺvĺzĺTl FELHÍVÁS

A magasabb v ezetłji megbízás keľetei, időtartama:
HattrozotĹidejű munkaviszony keľetében Józsefuárosi Szent Koma Egészségügyi Központ
(JEK) magasabb vezetői - intézményvezetoi megbízźs, a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény vezetó állású munkavállalóra vonatkozó szabá|yaí szerint, a a
kĺjzalkalmazoltakjogállásaľól szóló |992. éví XXXIII. tcirvény (a továbbiakban: Kjt.) 22lB.
$-a és a Kjt. egészségtigyi intézményekben történő végrehajtásétrő| sző|ő 35612008. (XII.31.)
Korm. rendelet 7. $ a) pontja alapjźn, három hónap próbaidővel.

Avezetőimegbízáshattnozott időľe, 20l6.június 01-től 201'9. május 3l-ig szól (3 év).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1084 Budapest, Auľóra vtca22-28.

A magasabb vezetői beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízássa| járő lényeges
feladatok: Az íntézmény vezetése, szakmai munkájának, gazdźikodásának szervezése,
irányitása, ellenőrzése, munkáltatói j ogok gyakoľlása.

Munkabéľ és juttatások:
A munkabér megállapításźna és a juttatásokľa a Kjt., valamint a k<jzalkalmazottak jogźi|ásárő|
sző|ő 1'992. évi XXXIII. tĺirvény egészségügyi íĺtézményekben történő végrehajtásáróI szőIő
356/2008. (XII.31.) Korm. ľendelet és a vonatkozó ĺinkormźnyzati rendelet rendelkezései az
irányadók.

Munkáltató: Budapest Fővaros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormáĺyzat Képviselő-testiilete,
azegyéb munkáltatói jogokat a polgáľmester gyakorolja /Mötv. 19. $, 67. $ g) ponti

Pá.Jyánati feltételek:
- (orvostudományi vagy egyéb) egyetemí szintu végzettség a I3l2002. (III. 28.) EüM

ľendelet 1' $ (1) a) pontjában foglaltakľa tekintettel,
- mesterképzési szakon szerzett egészségtigyi menedzseľ szakképesítés a l3l2002. (III. 28.)

EüM ľendelet 1. $ (1) b) pontja a|apjźn, vagy a 7/C. $-ban foglaltak szerint a 2013.
szeptembeľ l-je előtt szerzett egészségügyi (szak)menedzseľi képesítés, illetve aZ
egészségtigyi menedzsment szakirźnyÚ továbbképzési szakon szerzett képesítés, melyek
alól felmentés adhato a 4. $-ban foglaltak szetin, abban az esetben, ha a pźiyaző a
képzésben részt vesz, vagy vá|Ia|ja a képesítésnek _ amegbizás adásától számított öt éven
belül történ ő me gszerzését,

- |egalább cjtéves vezetoi gyakoľlat a I3l2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. $ (1) c) pontja
szeľint,



- büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. $. (2) d) pontjában, (2d) és (2e) bekezdésében
meghattlrozotĺ kovetelményeknek való megfelelés hatósági bizonyínánnyal tĺjrténő
igazolása l KJt.20. $ (2) bekezdés a) pont, Kjt. 20. $ (4) bekezdésl,

- cselekvőképesség lKjt.20. $ (2) bekezdés b) pontl,
_ magyar állampolgáľság, vagy külön jogszabáIy szerint a szabađ mozgźs és tartózkodás

jogával való rendelkezés' illetve bevándoľolt vagy letelepedett státusz /I(jt. 20. $ (2)

bekezdés c) pont/,

- vagyonnyi|atkozat-tételi kotelezeltség teljesítése apáIytĺzat elnyerése esetén (a2007. évi
CLII. törvény alapjáĺ).

A pá,Jy ánat elbírálásánál előnyt j elent:
- helyismeľet (Budapest Főváros VIII. keriileti egészségügyi, szociális, népjóléti és

köznevelés i intézmények ismeľete)
- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést ígény|ő az

egészségiigyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakoľlat
- felhasználói szintű MS offrce (irodai a|kaImazások) ismerete
- idegen nyelwudás

Előnyt jelentő kompetenciák:
- kiváló sziĺtu kommunikációs készsés
- kiváló szintű vezetőiképesség

A pá|yázat részeként benyújtandĺó iľatok, igazolások, melyek hiánya a pá.Jyázat
éľvénytelenné nyilvánítását vonja maga után:
- fenyképpel ellátott részletes szakmai onéletrď1z,

- a költségvetési szerv tevékenységével összefüggő és a kerület jellegéhez igazođő szakmai
vezetőikoncepció és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,

- avégzettséget ígazolő okiľatok másolata,
- a pźůyáző nyilatkozata affa vonatkozőan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő

gondnokság alatt,

- három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyiĺ,tny a bĺintetlen előélet igazo|ására,
továbbá annak igazo|ásfua, hogy a páIyźnő nem áll biintetőeljaľás hattiya alatt és vele
szemben nem állnak fenn a Kjt. f0. s (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizźtő okok,

- a pá|ytnó nyilatkozata aľ;a vonatkozóan, hogy az tĺIIás betöltésénél vele szemben a Kjt.
4 1. $-a és a 43 l A. $-a alapján ĺjsszeférhetetlenség nem áll fenn,

- a páIyaző nyllatkozata affa vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén
vagyonnyil atkozat-tételi kotelezettségének eleget tesz,

- a pá|yźlző ĺyi|atkozaÍa aľĺa vonatkozóan, hogy a páLyźzati arryagában foglalt személyes
adatainak a páIytnati eljaľással ĺisszefiiggő kezeléséhez, a véIeményezók és döntéshozók
részéte töľténő megismeľtetéséhez, sokszoľosításźůloz és továbbításźthozhozzäjáruI,

A beosztás bettiltésének időpontja: A beosztźĺs20|6.június 1-tőltölthető be.

A https://kozigallas.gov.hu inteľnetes o|dalonkőzzététel időpontja:2016. februáľ 10.

Apźiyázat benyújtásának hatáľidejez 2016. ápľilis 08.

A páLyázati kiíľással kapcsolatosan további információt Kincses Ibolya a Humánkapcsolati
Iro da v ezetője nýj t, a 4 5 9 -2 1 97 telefonszámon.

A. páůy ázatok benyúj tásának módj a :

1 eredeti példányban Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgá|tatási
Ügyosĺályának címezve (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) zártbońtékban postai úton



történő megküldésével vagy személyesen (1082 Budapest, Baross u.63-67.III. emelet
301.). Kéťük a borítékon feltiintetni: ,,Pá|yázat a JEK vezetőibeosztźsáta,,
vagy elektronikus úton Kincses Ibolya részére a kincsesi@jozsefuaros.hu e-mail
címen keľesztül.

' A pá|yázati eljárás, apá'Jyázat elbíľáIásának módja, ľendje:
j A pá|yázatok credményéľől a szakbízottság, mint előkészíto bizottság vélenrénye aIapján a
1 Képviselő-testület dönt, melyrőI apályźuók legkésőbb az elbíľálástól számítoIt 8 napon belül
.: írásban ttljékoztatást kapnak.

:

] A páiyázatelbíľálásának határidejez 20|6. május 15.

l A pá|yázat kiírás kőzzététe|ének helye, ideje:
l Polgármesteľi Hivatal HumánszolgáItatási LJgyosńáIy Családtámogatási Irođáján, az
i Egészségiigyi Közlĺinyben és a www.iozsefuaros.hu, www.kozigallas.gov.hu honlapokon
' 2016. március 09-től f0I6' ápľilis 08-ig.




