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Költségvetési is Pénzügyi Bizottság véleményezi - 

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság - 
véleményezi . 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi x 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság - • 
véleményezi 
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi . 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi - 

Határozati javaslat a bizottság számára: 
Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére az A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi 

előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás is a döntés tartalminak részletes ismertetése 
A  Képviselő-testület a  25/2020.  (II.  27.)  számú határozata (a továbbiakban: Határozat) I.) 
pontja szerint, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetőjének közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel - vezetői 
megbízásinak megszűnésével -  2020.  július  31.  napján megszűnik.  A  Határozat  2.)  pontja 
szerint az intézményvezető helyettesítése  2020.  március  4.  napjától  2020.  július  31.  napjáig az 
intézményvezetö akadályoztatása miatt, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározottak szerint történik. • \ 
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A  közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)  20/B. 
(1)  bekezdése szerint, a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot 

kell kiírni, a pályázatot a megbízási jogkör gyakorlójá írja ki. 

A  fentiekre tekintettel javasolom a Képviselő-testületnek, hogy írjon ki pályázatot a 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői beosztásának 
2021.  január I. napjától történő ellátására.  A  pályázati feltételeket a Kjt., a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti  es 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló  257/2000.  (XII.  26.)  Korm. rendelet 
határozza meg.  A  pályázati felhívásban javaslom szerepeltetni azt  ä  fenntartói elvárást, hogy a 
pályázatban jelenjen meg a kerület jellegéhez igazodó szakmai vezetői koncepció is szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések.  A  pályázati felhívás ez előterjesztés  1.  számú 
mellékletét képezi. 

A  Kjt. fenti rendelkezése alapján javasolom a Képviselő-testület részére, hozzon létre egy 
szakértelemmel rendelkező bizottságot - a Kjt.  20/A. (6)  bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően -, is bízza meg annak tagjait a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok 
szakértői véleményezési feladatainak elvégzésével. 

A  szakértelemmel rendelkező bizottság tagjaira vonatkozó javaslatot a határozati javaslat 
tartalmazza. 

Javasolom, hogy intézményvezető hiányában  2020.  augusztus  01.  napjától a Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői feladatainak ellátása az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának előírása szerint történjen a Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézmény-vezetői beosztására kiírásra kerülő 
pályázat eredményes befejezését követő intézményvezető kinevezéséig. 

II. A  beterjesztés indoka , 
A  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató is Gyermekjóléti Központ intézményvezetői 
pályázatának kiírásához szükséges, hogy a döntéshozó meghozza döntését. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetői álláspályázatának kiírása.  A  pályázati kiírás megjelentetése pénzügyi 
fedezetet nem igényel.  A  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetöjének illetménye a  2020.  évi költségvetésben tervezésre került. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 
20/A.  §  (4)  bekezdése előírja, hogy a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi 
igazgatási feladatokat ellátó szerv (személyügyi központ) intemetes oldalán, a fenntartó 
önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon kell közzétenni, továbbá végrehajtási 
jogszabály hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételt is előírhat, a pályázat 
benyújtásának határidejét a személyügyi központ intemetes oldalán történő közzétételtől kell 
számítani, 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 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, melynek 
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nem lehet tagja — a helyi önkormányzati-  képviselő-testület tagja kivételével — a kinevezési, 
megbízási jogkör gyakorlója, 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)-(2) 
bekezdése szerint közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónap próbaidő 
megállapítása kötelező, melynek időtartama legfeljebb  4  hónapig terjedhet, az  (5)  bekezdés 
szerint végrehajtási rendelet megállapíthatja munkakörönként azt a szakmai gyakorlatot, 
amelynek megléte esetén nem lehet próbaidőt megállapítani. a  23.  §  (3)  bekezdése szerint a 
magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb  5  évig 
terjedő határozott időre szól. 

A  Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló  257/2000.  (XII.  26.)  Korm. rendelet  1/A.  §  (3)  bekezdés a) pontja 
szerint a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat intézményvezető esetén a 
fenntartó önkormányzat jegyzője látja el, a  (4)  bekezdése a pályázati felhívás tartalmát 
határozza meg, a  (9)  bekezdése szerint a pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként 
összehívott bizottság véleményezi, a  (10)  bekezdése szerint a bizottság tagjai között lennie 
kell a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének, a szakmai érdek-képviseleti szövetség, 
illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium 
tagjának, a  (11)  bekezdése szerint a bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat 
személyesen hallgatja meg, a bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, 
amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó 
véleményét, a  (12)  bekezdése szerint a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a 
bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell 
terjeszteni, a  (13)  bekezdése szerint a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét 
követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban 
értesíteni kell, a  3.  §  (3)  bekezdése szerint a magasabb vezető beosztásra történő megbízás 
feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 
betöltött munkakörben szerzett szakinai gyakorlat. 

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

NIelléklet:  
1.  számú melléklet Pályázati felhívás a józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központ intézményvezetői beosztására 

Kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

Budapest  FőN;áros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2020. 
(VII.  16.)  számú határozata 

a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatos döntések 
meghozataláról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
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Szili-Darók Ildikó 
alpolgármester 

Czuldceme  r.  Pintér Erzsébet 
jegyző 

Pikó András 
polgármester 

Tö yességi ellenőrzés: 

Budapest, 2020.  július  8. 

I.) pályázatot ír ki a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató is Gyermekjóléti Központ intézmény-
vezetői beosztására  2021.  január 01-től  2021.  december 31-ig  (1  év) határozott időre 
szólóan, a határozat  1.  melléklete szerinti tartalommal. 

2.)  felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat  1.)  pontja szerinti pályázati kihívás 
megjelentetéséről a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes 
oldalán és a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat intemetes honlapján. 

3.)  a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által a Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményben a  2021.  január  1.  -  2021.  december 
31.  közötti időszakra szóló intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázatra 
benyújtott pályázatok véleményezési feladatának elvégzése céljából a Kjt.  20/A.  §  (6) 
bekezdése szerinti szakértelemmel rendelkező bizottságot válasz, melynek tagjai: 

I. dr. Vörös Szilvia aljegyző, 
2. szakmai érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselője, vagy a szakma 

szerint illetékes szakmai kollégium tagja, 
3. Hermann  György- Szociális, Egészségügyi  es  Lakásügyi Bizottság elnöke, 
4. Szili-Darók Ildikó - Szociális, Egészségügyi is Lakásügyi ügyekért felelős 

alpolgármester, 
5. Pokornyi Viktória- Humánkapcsolati Iroda irodavezető. 

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

5.)  a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban az intézményvezetői 
feladatok ellátása  2020.  augusztus  01.  napjától a határozat I. pontja szerinti pályázat 
eredményes befejezését követő intézményvezető kinevezéséig az intézmény Szervezeti is , 
Müködési Szabályzatának előírása szerint történjen. 

• 
Felelős:  1., 3., 4., 5.  pont esetében polgármester,  2.  pont esetében jegyző 
Határidő:  1., 4., 5.  pont esetében  2020.  július  16., 2.  pont esetében:  2020.  augusztus  31., 3. 
pont esetében  2020.  december  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. törvény  20/A.  §-a 

alapján pályázatot hirdet a 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató  es  Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK) 

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A  magasabb vezetői megbízás keretei, időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és • 
Gyermekjóléti Központ magasabb vezetői - intézményvezetői megbízás, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló  1992.  évi XXXII'. törvény (a továbbiakban: Kit.)  21/A.  §  (1)  És  (2) 
bekezdése alapján,  4  hónap próbaidővel. 

A  vezetői megbízás határozott időre,  2021.  január 01-től  2021.  december 31-ig szól  (1  év).. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A  munkavégzés helye: 1081 Budapest,  Népszínház utca  22. 

A  magasabb vezetői beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: 
Az intézmény vezetése, szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése irányítása, 
ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása. 

Beosztott munkakiir:  A  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
feladatkörével összefüggő feladatok ellátása. 

Illetmények És juttatások: 
Az illetmény megállapítására  es  a juttatásokra a Kjt., valamint a Kjt.-nck a szociális, valamint 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló  257/2000.  (XII. 
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: 
felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopcdagógus, 
mentálhigiénés szakképzettség, okleveles szociálpolitikus-közgazdász, szociális 
menedzser, viselkedéselemző család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és 
gyermekvédő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles 
családvédelmi tanácsadó, igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú 
szakképzettséggel, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, 
pedagógus szakképzettség, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, 
jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező is szervezetfejlesztő szakember, 
szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő, okleveles pasztorális 
tanácsadó, szociológus komplex szociális szolgátatások a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló  15/1998.  (IV.30.)  NM  rendelet  2.  számú melléklet  I/1. 
pontjában foglaltakra tekintettel, 
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- legalább Öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat a  257/2000.  (XII.  26.)  Korm. rendelet  3. 
§  (3)  bekezdés szerint, 

- büntetlen előélet, továbbá a Kjt.  20.  §  (2)  bekezdés  d)  pontjában,  (2d)  és  (2e) 
bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelés hatósági bizonyítvánnyal 
történő igazolása / Kjt.  20.  §  (2)  bekezdés a) pont, Kjt.  20.  §  (4)  bekezdés/, 
cselekvőképesség /Kjt.  20.  §  (2)  bekezdés  b)  pont/, 
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz /Kjt.  20.  §  (2) 
bekezdés  c)  ponti, 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a pályázat elnyerése esetén (a  2007.  évi 
CLII. törvény alapján). 

A  pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- helyismeret  (Budapest  Főváros VIII. kerületi szociális, népjóléti és köznevelési 

intézmények ismerete), 
- legalább  3  év vezetői tapasztalat szociális, népjóléti, vagy köznevelési 

intézményben, 
gépjárművezetői engedély megléte, 
idegen nyelvtudás. 

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

A  pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, melyek hiánya a pályázat 
érvénytelenné nyilvánításit vonja maga után: 
- fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, 

a költségvetési szerv tevékenységével összefüggő  es  a kerület jellegéhez igazodó szakmai 
vezetői koncepció és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, 

- a végzettséget igazoló okiratok másolata, 
három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, 
továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll 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 nem áll cselekvőképességet érintő 
gondnokság alatt, 

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél vele szemben a Kjt. 
41.  §-a és a  43/A.  §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, 

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, 

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással Összefüggő kezeléséhez, a véleményezők és döntéshozók 
részére történő megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításához hozzájárul. 

A  beosztás betöltésének időpontja:  A  beosztás  2021.  január 1-töl tölthető be. 

A  https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon közzététel időpontja:  2020.  augusztus  31. 

A  pályázat benyújtásának határideje:  2020.  október  31. 



A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pokomyi Viktória a Humánkapcsolati 
Iroda vezetője nyújt, a  459-2588  telefonszámon. 

A  pályázatok benyújtásinak módja: 
1  eredeti példányban Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási 
Ügyosztályának címezve  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.)  zárt borítékban  postal  úton 
történő megküldésével vagy személyesen  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  III. emelet 
3014.  Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat a JSZSZGYK vezetői beosztására" 
vagy elektronikus úton Pokomyi Viktória részére a pokomyiv@jozsefvaros.hu címen 
keresztül. 

A  pályázati eljárás, a pályázat elbírálásinak módja, rendje: 
A  pályázatok eredményéről a szakértelemmel rendelkező bizottság véleménye alapján a 
Képviselő-testület dönt, melyről a Pályázók legkésőbb az elbírálástól számított  5  napon belül 
Írásban tájékoztatást kapnak. 

A  pályázat elbírálásának határideje:  2020.  december  31. 

A  pályázat kiírás közzétételinek helye, ideje: 
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodáján és a 
www.jozsefvaros.hu, www.kozigallas.ízov.hu honlapokon  2020.  augusztus 31-től  2020. 
október 31-ig. • 
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