Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatói beosztás
ellátására vonatkozó pályázat kiírására

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke
Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály

Ózd, 2018. július 3.

Tisztelt Társulási Tanács!
Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
szakellátásvezetőjét, Egyed Grétát a Társulási Tanács 2018. június 30. napjáig megbízta az
intézmény igazgatói feladatainak ellátásával.
Egyed Gréta a társulás elnökének bejelentette nyugdíjba vonulási szándékát, és kérte
munkaviszonyának 2018. december 16. napjával történő megszüntetését.
Egyed Gréta 2018. július 2. napjától szabadságát, augusztus 16. napjától pedig felmentési idejét
tölti.
Ezért, valamint a magasabb vezetői megbízás megszűnése miatt az intézmény igazgatói posztja
betöltetlen lesz, annak betöltésére pályázat kiírása válik szükségessé.
Az intézmény vezetői helyének betöltésére vonatkozó feltételek a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000.
(I.7.) SzCsM. rendelet 19/A §. (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve kerültek
megállapításra.
Az intézményfenntartó a vezetői beosztás ellátására kiírt nyilvános pályázati felhívást a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (4)
bekezdése szerint köteles közzétenni a Kormányzati Személyügyi Központ (továbbiakban:
KSZK) internetes oldalán, valamint a helyben szokásos módon, jelen esetben Ózd város
honlapján.
A pályázat benyújtásának határideje a KSZK-n való közzétételtől számított 30 napnál rövidebb
nem lehet.
Tisztelt Társulási Tanács!
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és annak elfogadását.

Határozati javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
.../ 2018. (VII.3.) határozata

az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatói beosztás
ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

A Társulási Tanács a fenti előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Társulási Tanács a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
§ és a 23. §-a alapján az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény magasabb vezetői álláshelyének betöltésére a határozat 1. melléklete szerinti
pályázatot írja ki.
2. A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezet vezetőjét a pályázati kiírás közzétételére és a
pályázati eljárás lebonyolítására.

Felelős: Munkaszervezet vezetője
Határidő:
A pályázat közzétételére: a döntést követően
A pályázati eljárás lebonyolítására: 2018. október 30.

1.

melléklet a ……./2018. (VII.03.) határozathoz

Pályázati felhívás
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa (3600 Ózd, Városház tér 1.)
pályázatot hirdet Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény (3600 Ózd, Október 23. tér 1.)
igazgatói (magasabb vezetői)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2018. november 1. napjától 2023. október
31. napjáig szól.
A munkavégzés helye:
3600 Ózd, Október 23. tér 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény irányítása, munkáltatói feladatok ellátása. A felelős költségvetési
gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, az alapító okirat
szerinti feladatellátás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző
szakmai szervekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi
feltételeinek biztosítása. Egy személyben felelős a magas színvonalú gondozásért,
irányítja és összehangolja az intézmény működését. Az intézmény működtetéséhez
kapcsolódó pályázatokban való részvétel. Megköveteli és ellenőrzi a hatályos
jogszabályokban, az intézmény szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt
követelmények betartását.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és annak a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm.
rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM
rendelet 19/A. § (1) bekezdése alapján a 3. melléklet, vagy a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,

b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I. Rész 1. pontja a szerinti
felsőfokú szakirányú szakképzettség,
a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében foglaltak szerinti
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 felsorolt területeken szerzett legalább 3 éves vezetői tapasztalat,
szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja annak
2 éven belüli megszerzését, illetve a feltételek fennállása esetén a
mentesség igazolása,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség, foglalkozástól való eltiltás hatálya
alatt nem áll,
a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésben
meghatározott valamely kizáró ok,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41-44.§-ai
szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

Elvárt kompetenciák:
a) a szociális ellátórendszer és jogszabályok naprakész ismerete,
b) kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,
c) együttműködő és szervezőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a) a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
b) az intézmény vezetésére, fejlesztésére, a szakmai helyzetelemzésre épülő
elképzeléseket részletező program,
c) iskolai végzettséget és szakképzettséget, valamint szakvizsgát igazoló
okiratok másolata,
d) szakmai gyakorlat igazolására vonatkozó dokumentumok,
e) 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
f) a pályázó nyilatkozata arról, hogy:
- a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz,
- amennyiben nem rendelkezik szakvizsgával, vállalja annak 2 éven
belüli megszerzését,
a pályázati feltételekben szereplő összeférhetetlenségi és kizáró okok
vele szemben nem állnak fenn,
- nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
- a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul és a pályázatot az eljárásban
résztvevők megismerhetik,

-

a pályázat nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul, vagy kéri
zárt ülés tartását.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információ: Dudásné Balázs Zita
humánpolitikai vezetőtől a 48/ 574-115 telefonszámon kérhető.
A pályázatok benyújtásának módja:
a) postai úton Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 3600 Ózd,
Városház tér 1. címére küldve,
b) személyesen Társulási Tanács elnökéhez 3600 Ózd, Városház tér 1.
A pályázatot papír alapon lezárt borítékban, egy példányban „Igazgatói pályázat Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény”
megjelöléssel kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a pályázati határidő lejártát követően a pályáztató által felkért Kjt.
szerint előírt szakmai-szakértői bizottság személyesen hallgatja meg. A bizottság a
pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt
terjeszti a pályázat elbírálására jogosult Társulási Tanács elé.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. október 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Ózd város honlapja 2018. július 9.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével - 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2018. július 9.

