JAVASLAT
az Ózdi Városüzemeltető Intézmény
vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás
kiírására

Ózd, 2016. április 28.

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő:

Humánerőforrás és
Képviselő-testületi Osztály,
Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2016.(I.28.)
határozatával hozzájárult Pók Elemérné, az Ózdi Városüzemeltető
Intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszonyának 2016. augusztus 15.
napjával felmentéssel történő megszüntetéséhez.
Erre tekintettel szükségessé válik pályázat kiírása az intézmény igazgatói
állására.
Az intézményfenntartó önkormányzat a vezetői beosztás ellátására kiírt
nyilvános pályázati felhívást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (4) bekezdése szerint
köteles közzétenni a Kormányzati Személyügyi Központ (továbbiakban:
KSZK) internetes oldalán, valamint a helyben szokásos módon,
esetünkben Ózd város honlapján.
A pályázat benyújtásának határideje a KSZK-n való közzétételtől
számított 30 napnál rövidebb nem lehet.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a magasabb vezetői beosztásra
kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő
huszonegy napon belül a megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott
legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.
A bizottságnak nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület
tagja kivételével – a megbízási jogkör gyakorlója.
A megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményének
mérlegelésével dönt a vezetői megbízásról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázati felhívást a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá, valamint a
pályázatokat véleményező bizottság tagjait válassza meg.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
....../2016. (IV.28.) határozata
az Ózdi Városüzemeltető Intézmény vezetői megbízására vonatkozó
pályázati felhívás kiírásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület az Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatói
beosztásának ellátására pályázatot ír ki a határozat 1. melléklete
szerinti tartalommal.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Humánerőforrás és Képviselőtestületi Osztály vezetőjét a pályázati kiírás közzétételére és az
eljárás lebonyolítására.
3) A Képviselő-testület a pályázók meghallgatására és a pályázatok
véleményezésére bizottságot hoz létre, melynek tagjává
- …………………………….. -t
- ……………………….…….–t és
- ……………………………..–t
jelöli ki.

Határidő:
A pályázat közzétételére: a döntést követően
Az eljárás lebonyolítására: 2016. július 31.
Felelős:
Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály,
Pénzügyi és Gazdasági Osztály

1. melléklet a ……/2016. (IV.28.) határozathoz

Pályázati felhívás
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (3600 Ózd, Városház tér 1.)
pályázatot hirdet az Ózdi Városüzemeltető Intézmény
igazgatói (magasabb vezetői)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
5 év határozott időre, 2016. augusztus 16. napjától – 2021. augusztus 15. napjáig szól
A munkavégzés helye: Ózdi Városüzemeltető Intézmény
3600 Ózd, Október 23. tér 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény vezetői feladatainak ellátása kiterjed az alábbi
szakterületek irányítására, és felügyeletére:
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
meghatározott
településrendezési,
környezetvédelmi,
vízrendezési,
köztisztasági,
közútkezelési és környezet-egészségügyi feladatok,
- az Ózdi Művelődési Intézmények, valamint az óvodák költségvetési tervezési, beszámoló
készítési kötelezettségének összefogása, intézményenkénti elszámolások megtétele,
- a köznevelési intézményekben az üzemeltetés megszervezése,
- Ózd Város Önkormányzata vonatkozásában a közfoglalkoztatás megszervezése,
- munkáltatói jogok gyakorlása az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban,
munkaviszonyban, megbízásos jogviszonyban, valamint közfoglalkoztatási jogviszonyban
álló foglalkoztatottak tekintetében.
Az illetmény és juttatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók
Pályázati feltételek:
- felsőfokú műszaki, gazdasági vagy pénzügyi végzettség,
- legalább 3 év költségvetési, gazdálkodási területen szerzett szakmai gyakorlat
és vezetői tapasztalat,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a pályázat elnyerése esetén
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- az önkormányzattal és intézményrendszerével
kapcsolatrendszer,
- helyismeret,
- közfoglalkoztatás szervezésében való jártasság

meglévő

széleskörű
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Elvárt kompetenciák:
- kiváló szintű tervező, szervező és irányító képesség,
- stratégiai gondolkodás,
- jó kommunikációs készség,
- határozott egyéniség,
- jó problémamegoldó képesség,
- precíz munkavégzés,
- felelősségtudat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okiratok másolata,
- a pályázó szakmai önéletrajza,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes vezetői program,
- a szakmai gyakorlat igazolására szolgáló dokumentumok,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet
igazolására,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy
= nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
= vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 41.§-a és 43/A §-a alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,
= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul,
= ha a pályázattal kapcsolatos döntés tárgyalásakor zárt ülés tartását kéri.
A beosztás betöltésének időpontja: 2016. augusztus 16.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 10.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot papír alapon lezárt borítékban, egy példányban „ÓVI igazgatói
pályázat” megjelöléssel Ózd Város Polgármesteréhez (3600 Ózd, Városház tér 1.) kell
benyújtani.
A pályázat elbírálásának módja és rendje: a benyújtott pályázatokat a szakértői
bizottság véleményezését követően Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bírálja el. Ózd Város Önkormányzata a pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Ózd város honlapja (www.ozd.hu)
A pályázati kiírással kapcsolatos további információ Molnár Gábor osztályvezetőtől a
48/471-080 telefonszámon, illetve a molnarmgabor@gmail.com e-mail címen kérhető.

