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T á r g y : Javaslat intézményvezetői pályázat kiírására 

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség 
szükséges. 
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi X 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi -

Határozati iavaslat a bizottság számára: 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetőjének, Koscsóné Kolkopf Juditnak 2018. 
szeptember 30-ig szól a vezetői megbízása. A vezetői megbízás meghosszabbítására nincs 
jogszabályi lehetőség, pályázat útján lehetséges a vezetői álláshely betöltése. 

A pályázati felhívás tartalmát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény (a továbbiakban: Kj t ) , az ágazati jogszabályok, illetve fenntartói döntés határozza meg. 
A pályázati felhívásban javaslom szerepeltetni azt a fenntartói elvárást, hogy a pályázatban 
jelenjen meg a kerület jellegéhez igazodó szakmai vezetői koncepció és szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési elképzelések. { 

É R K E Z E T " : K / 
1/ w 

2019 ÁPR 2 5 { { t e f y i 



A pályázatok benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ hon-
lapján való elsődleges közzétételtől számított harminc napnál rövidebb nem lehet. A 
magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát 
követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott 
legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező 
bizottság hallgatja meg. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendeletünk 7. melléklet 2.4.1. pontja 
szerint az előkészítő bizottsági feladatokat az Emberi Erőforrás Bizottság látja el. Jogszabályi 
előírás szerint az intézményvezetői pályázatot a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg 
egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának is 
véleményeznie kell. 

A fentiekben ismertetett tényállás alapján javaslatot teszek arra, hogy a Képviselő-testület 
írjon ki pályázatot a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) intézményvezetői beosztására a 
2018. október 01. - 2023. szeptember 30. napjáig terjedő időszakra szólóan, az 1. számú 
melléklet szerinti tartalommal. 

II. A beterjesztés indoka 
A pályázati eljárás lefolytatásához szükséges idő biztosítása miatt szükséges, hogy a Kép-
viselő-testület az intézményvezetői pályázat kiírásáról szóló döntését a 2018. május 3-i ülésén 
meghozza. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 
A döntés célja az intézményvezetői beosztásra szóló pályázat kiírása. A pályázati kiírás meg-
jelentetése pénzügyi fedezetet nem igényel, az intézményvezető illetménye a 2018. évi költ-
ségvetésben tervezésre kerül. 

IV. Jogszabályi környezet 
A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése előírja, hogy a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi 
igazgatási feladatokat ellátó szerv (személyügyi központ) internetes oldalán, a fenntartó ön-
kormányzat székhelyén a helyben szokásos módon kell közzétenni, továbbá végrehajtási jog-
szabály hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételt is előírhat, a pályázat benyújtá-
sának határidejét a személyügyi központ internetes oldalán történő közzétételtől kell számíta-
ni, a pályázat benyújtásának a határideje pedig a pályázati felhívásnak a személyügyi központ 
honlapján való elsődleges közzétételtől számított harminc napnál rövidebb nem lehet, a (6) 
bekezdés szerint amennyiben a kinevezési, megbízási jogkört testület gyakorolja, a pályázati 
határidő lejártát követő első ülésén dönt a vezetői megbízásról, a 20/B. § (1) bekezdése szerint 
a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni, a 
pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki, a 21/A. § (1) bekezdése szerint közalkalma-
zotti jogviszony létesítésekor három hónap próbaidő megállapítása kötelező, a (2) bekezdés 
szerint a próbaidő tartama legfeljebb négy hónapig terjedhet. 

A Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végre-
hajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet l/A. § (3) bekezdése szerint a pályázati 
eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat intézményvezető esetén a fenntartó önkormány-
zat jegyzője látja el, a (4) bekezdése a pályázati felhívás tartalmát határozza meg, az l/A. § 
(10) bekezdése pedig előírja a pályázatokat véleményezők körét. 

A képviselő-testület hatásköre a Kjt. 20/B. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a J ó z s e f y á r o s i Egyesített Bölcsődék intézményvezetői beosztására 2018. 
lommal s z e P t e m ^ r 30-ig (5 év) szólóan, a határozat 1. melléklete szerinti tarta-

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. május 03. 

2.) felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat 1.) pontja szerinti pályázati felhívás 
megjelenteteserol a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes 
oldalan es a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat internetes honlapján. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. május 11. 

3.) felkén a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában kiírt pályázat elbírálására vonatkozó 
javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 15. 

k a d Í o £ í r d r e h a j t á S á t V é g Z Ő S Z e r V C Z e t Í £ g y s é g : H ő s z o l g á l t a t á s i Ügyosztály Humán-kapcsolati Iroda 

Budapest, 2018. április 23 

Sántha Péterné 
alpolgármester 

Törvényességi ellenőrzés 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár Erika 
aljegyző 
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1. melléklet 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alap-

ján pályázatot hirdet a 
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A magasabb vezetői megbízás keretei, időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 
magasabb vezetői - intézményvezetői megbízás, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (1) és (2) bekezdése alapján, 4 hónap pró-
baidő kikötésével. 

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. október 01-től - 2023. szeptember 30-ig szól (5 
év). 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 1083 Budapest, Szigetvári utca 1. 

A magasabb vezetői beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízássai járó lényeges fela-
datok: 
Az intézmény vezetése, szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, elle-
nőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása. 

Beosztott munkakör: A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék feladatkörével kapcsolatos fela-
datok ellátása. 

Illetmények és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a Kjt.-nek a szociális, valamint 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. 
(XI 1.26.) Korm. rendelet és a vonatkozó önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. 

Munkáltató: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete, 
az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. /Mötv. 19. §, 67. § g) pont/ 

Pályázati feltételek: 
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és 
kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő-
és gyermeknevelő gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó-, nevelői (OKJ), csecsemő- és 
kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzett-
séggel rendelkező: orvos, pszichológus, pedagógus szakképzettségű személy, intézetve-
zető, szakoktató, védőnő vagy felsőfokú szociális szakképzettségű személy, a 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. Rész I. Alapellátások 2.A) pontja szerint, 
legalább 5 év szakmai gyakorlat felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesí-
tést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köz-
oktatás területén betöltött munkakörben (257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) be-
kezdés), 





a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § 
(8) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés, 
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz (a Kjt. 20. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján), 
cselekvőképesség, 
büntetlen előélet hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása (a Kjt. 20. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján), 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a pályázat elnyerése esetén (a 2007. évi 
CLII. törvény alapján). 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
helyismeret (Budapest Főváros VIII. kerületi gyermekjóléti és gyermekvédelmi in-
tézmények ismerete) 
legalább 1-3 év vezetői tapasztalat 
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete 

Előnyt jelentő kompetenciák: 
kiváló szintű kommunikációs készség 
kiváló szintű vezetői képesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, melyek hiánya a pályázat érvény-
telenné nyilvánítását vonja maga után: 

fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, 
a költségvetési szerv tevékenységével összefüggő és a kerület jellegéhez igazodó 
szakmai vezetői koncepció és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelé-
sek, 
a végzettséget igazoló okiratok másolata, 
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél a Kjt. 41. § és a 
43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, 
három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, 
továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) 
pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 
20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok, 
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatá-
rozott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, tekintettel a 257/2000. (XII.26.) Korm. 
rendelet l/A. § (7) bekezdés e) pontjára, 
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő 
gondnokság alatt, tekintettel a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3/A. §-ában fog-
laltakra, 
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, 
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a véleményezők és 
döntéshozók részére történő megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításá-
hoz hozzájárul. 

A beosztás betöltésének időpontja: A beosztás 2018. október 1-től tölthető be. 

A https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzététel időpontja: 2018. május 
11. | 

https://kozigallas.gov.hu


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 11. (postára adás esetén a postára adás 
napja) 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kincses Ibolya a Humánkapcsolati 
Iroda vezetője nyújt, a 459-2197 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
1 eredeti példányban Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesterének címezve 
(1082 Budapest, Baross u. 63-67.) zárt borítékban postai úton történő megküldésével 
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály részére 
(1082 Budapest, Baross u. 63-67. III. emelet 301.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pá-
lyázat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetői álláshelyére". 
vagy elektronikus úton Kincses Ibolya részére a kincsesi@iozsefvaros.hu e-mail cí-
men keresztül. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatok eredményéről a szakbizottság véleménye alapján a képviselő-testület dönt, 
melyről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatást 
kapnak. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 15. 
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