Kivonat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 28-i,
nyílt ülésének jegyzıkönyvébıl

47/2013. (III. 28.) Kt.
Tárgy: Pályázat kiírása az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
magasabb vezetıi beosztására szóló megbízásra

Határozat

1.)
Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/a §-a alapján
pályázatot hirdet
az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
intézményvezetı (magasabb vezetı)
beosztása betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:
Határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidı
A vezetıi megbízás idıtartama:
A vezetıi megbízás határozott idıre, 2013. június 01-tıl 2018. május 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A
A munkakörbe tartozó, illetıleg a vezetıi megbízással járó lényeges
feladatok:
Az Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratában foglalt
tevékenységek és feladatok ellátása; az intézmény szakmai programjának
végrehajtása; a szervezeti és mőködési szabályzatában, valamint egyéb
szabályzataiban
foglaltaknak
megfelelı
vezetése;
az
intézmény
gazdálkodásának, a feladatellátást szolgáló vagyonnak a vonatkozó jogszabályok
és a Képviselı-testület határozatai szerinti mőködtetése; az intézmény
közalkalmazottai és közfoglalkoztatottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
-

-

-

-

Büntetlen elıélet,
Cselekvıképesség,
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkezı, illetve bevándorolt vagy letelepedett
személy,
A 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakirányú
végzettség (szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser,
okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, konduktor,
mentálhigiénikus, igazgatásszervezı szociális igazgatás szakirányú
végzettséggel, gyógypedagógus)
Szociális szakvizsga
Legalább 5 év felsıfokú végzettséget, vagy felsıfokú szakmai képesítést
igénylı, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás,
illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázat
tartalmát megismerhetik.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
Azonos, vagy hasonló szakterületen szerzett vezetıi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajzot
- 3 hónapnál nem régebbi teljes körő erkölcsi bizonyítványt
- a legmagasabb végzettséget, illetıleg végzettségeket igazoló dokumentumok
másolatát,
- vezetési programot az intézmény vezetésére vonatkozóan a szakmai
helyzetelemzésre épülı
fejlesztési elképzelésekkel.
- Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázat
tartalmát megismerhetik.

A munkakör betölthetıségének idıpontja:

A beosztás legkorábban 2013. június 1. napjától tölthetı be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. május 6.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot a Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testületének
címezve, Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani (6762
Sándorfalva, Szabadság tér 1.) személyesen vagy postai úton. A borítékon
kérjük feltüntetni: „pályázat Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
magasabb vezetıi beosztására”, továbbá a KSZK pályázati adatbázisában a
pályázati kiírás azonosító számát.
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást Dr. Kovács Beáta jegyzı ad a
62/572-966-os telefonszámon.
A pályázat elbírálásának rendje:

A benyújtás határidejét követıen a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)(12) bekezdése alapján tartott bizottsági meghallgatást és javaslattételt követı
legközelebbi képviselı-testületi ülésen.
A pályázat elbírálásának határideje:
2013. május 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KZK Személyügyi Szolgálat honlapja (https://kozigallas.gov.hu)
Szociális Közlöny 2013. áprilisi szám
Sándorfalva Város honlapja
2.)

A pályázatokat véleményezı bizottság tagjának felkéri a Képviselı-testület:
- Dr. Kovács Beáta jegyzıt, mint pályázat elıkészítıjét
Kakas Béla polgármestert
- 1 fıt a szakmai érdekképviseleti szövetség részérıl.

3.) A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon a területi szakmai
érdekképviseleti szövetség megkeresésérıl annak érdekében, hogy delegáljanak
képviselıt a pályázatokat véleményezı bizottságba.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1.Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Dr. Nagy Zsuzsanna munkaügyi referens

4. Irattár.

K.m.f.

Kakas Béla sk.
polgármester

Kivonat hiteles:
Sándorfalva, 2013. március 29.

Kivonat hiteléül:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı

Dr. Kovács Beáta sk.
jegyzı

