PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSRA
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény
20/A. alapján pályázatot hirdet
Humán Szolgáltatások Igazgatósága
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Közalkalmazott által betöltendő munkakör: esetmenedzser.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A magasabb vezetői megbízás 2017. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig
szól. A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A munkavégzés helye:
1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 54. és telephelyei.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető az integrált szervezeti formában működő szociális, gyermekjóléti
szolgáltatásokat nyújtó intézményben egy személyben felelős a korszerű magas
színvonalú szolgáltatások biztosításáért, az intézmény gazdálkodásáért; irányítja,
összehangolja az intézmény működését, ellenőrzi a közvetlen felügyelete alá tartozó
vezető beosztású dolgozók munkáját; ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az
intézmény belső szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények
betartását.
Illetmény és a beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:


magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
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a magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a
közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a
megbízást megelőzően nyilatkozik;
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
az intézmény által működtetett bármelyik szolgáltatás vezetőjére meghatározott
képesítési előírásnak való megfelelés az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz.
mellékletében foglaltak szerint, valamint az intézmény által biztosított szolgáltatás
vagy ellátás vezetőjére meghatározott, felsőfokú végzettség körébe tartozó
képesítési előírásnak való megfelelés a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz.
mellékletében foglaltak szerint
a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. 3. § (3) bekezdésében rögzített, legalább 5 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 Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,
szociális szakvizsga, vagy nyilatkozat arról, hogy azt két éven belül megszerzi
vezetői tapasztalat: a szociális, gyermekjóléti ellátórendszerben szerzett legalább
3 év vezetői tapasztalat
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:



a szociális, gyermekjóléti ellátórendszer működésének komplex ismerete
a szolgáltatások integrált működtetése, közös igazgatása terén szerzett jártasság.

Elvárt kompetenciák:




kiváló szintű döntési képesség,
kiemelkedő kommunikációs és tárgyalóképesség,
szakma iránti elkötelezettség.

A pályázat tartalmi követelményei, a pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:











részletes szakmai önéletrajz,
végzettséget, képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
vezetői és szakmai gyakorlat igazolása,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program (Kjt. 20/A. § (5)
bek. a) pont),
büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a
pályázat benyújtásakor elfogadható az erkölcsi bizonyítvány igénylését tanúsító
szelvény másolata is, azzal, hogy az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a jogviszony
létesítésekor be kell csatolni),
hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbá arról, hogy a
pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek, a
személyes adatokat megismerhetik (Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pont)
nyilatkozat arról, hogy a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri,
nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok vele
2

szemben nem állnak fenn, valamint arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz,
 nyilatkozat arról, hogy az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget
eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig
megszünteti,
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt,
 nyilatkozat arról, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
ágazatvezető nyújt a (06-1) 427 – 6100/160-as telefonszámon.

Lantai-Metz

Tímea

A pályázatok benyújtásának módja, formája, helye:


Postai úton az alábbi címre:
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Intézményfelügyeleti Ágazat
1211 Budapest, Szent Imre tér 10.



Kérjük a borítékon feltüntetni:
Humán Szolgáltatások Igazgatósága – intézményvezetői pályázat
VIII/21444/2017.



Személyesen: Lantai-Metz Tímea ágazatvezetőnél, Budapest Főváros XXI. Kerület
Csepeli Polgármesteri Hivatal, Intézményfelügyeleti Ágazat, 1211 Budapest,
Szent Imre tér 10.



A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak
megfelelt jelentkezőket – a meghallgatás időpontjáról történt kiértesítésnek
megfelelően - eseti bizottság hallgatja meg, majd a szakmai bizottság
véleményét figyelembe véve Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete dönt az intézményvezető személyét illetően. A pályázók a
döntést követően írásban kapnak értesítést.
A pályázat elbírálásának
határideje: a pályázatok benyújtásától számított 90 napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 személyügyi közp ont oldalán történő megjelentetés ideje: 2017. május
10.
 www.hszi21.hu: 2017 . május 10.
 www.csepel.hu : 2017. május 10.
 Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája: 2017. május 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.
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A megbízás kezdő időpontja: 2017. november 1.
A megbízással, illetve a pályázók személyes meghallgatásával kapcsolatos egyéb
lényeges információ:
 A foglalkoztatás kezdetén a próbaidő kikötésére a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai szerint kerül sor.
 A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat
eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült
költség megtérítését.

4

