Javaslat magasabb vezetői megbízásra
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Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály

Ózd, 2016. november 21.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
(továbbiakban: ÓTSZEGYII) igazgatójának, Krokavecz Györgynének a jogviszonya nyugdíjba
vonulás miatt 2016. november 30. napján megszűnik. Az igazgató jelenleg felmentését tölti,
amely idő alatt a vezetői feladatokat Egyed Gréta, az ÓTSZEGYII szakellátásvezetője látja el.
A szociális ellátásra és gyerekjóléti ellátásra vonatkozó jogszabályok folyamatosan változnak.
Ez a változás állandó kihívás elé állítja az adott szervezetben dolgozókat, azok vezetőit, és a
szervezetek fenntartóit is. A jogszabályok változása, az ahhoz való igazodás kényszere kikezdte
ezen intézmények dolgozói körében a kiszámíthatóságba és a stabilitásba vetett bizalmat.
Mindezt a destabilitást növelné az a tény, ha ebben az átmeneti, állandóan változó időszakban,
egy több hónapos pályázati eljárást kezdeményezne a fenntartó. Az ellátások folyamatossága
érdekében ezért célszerű a pályáztatás helyett legalább 2017. június 30-ig a jelenlegi szakellátás
vezetőt megbízni a vezetői feladatok ellátásával. Ezt a tényt támasztja alá az is, hogy heteken
belül elbírálásra kerülnek az EFOP-os pályázatok, amelyeknek egyik címzettje Ózd Kistérség
Többcélú Társulása, amely szintén indokolttá teszi, hogy a pályázat beindulásának idején olyan
vezető álljon az intézmény élén, aki a pályázatok előkészítési munkálataiban is részt vett.

Tisztelt Társulási Tanács!
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és annak elfogadását.

Határozati javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
.../ 2016. (XI.21.) határozata
magasabb vezetői megbízásáról

A Társulási Tanács a fenti előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
A Társulási Tanács a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a
alapján az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2016. december 1. napjától 2017. június 30. napjáig
tartó határozott időre Egyed Gréta 3600 Ózd, Bolyki főút 189. szám alatti lakost bízza meg.
Egyed Gréta illetményét összesen: bruttó ……….,-Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős: Társulási Tanács Elnöke
Határidő: 2016. december 1.

