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Javasolt meghívott:
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! nem szüksées*.
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük! nem kériük*.
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megfelelő rész aláhúzandó

Tisztelt Bizottság!
A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a
továbbiakban: Onkormányzat) fenntartásában működő Egyesített Bölcsődékben a magasabb
vezetői feladatok ellátására határozott időre
2018. Január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig megbízott intézményvezető kinevezése lejár.
-

—

—

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. * (7) bekezdése
alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete
amennyiben törvény kivételt nem tesz
kinevezi az intézmény vezetőjét.
—

—

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. *
(1) bekezdése értelmében közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan
közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt.
A pályázatot törvény eltérő rendelkezése hiányában a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki.
—

—

A Kjt. 20/B.
(1) bekezdése szerint a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló
megbízásra a 20/A. (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot
a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.
A Kjt. 20/B. * (2) bekezdésében foglaltak alapján a pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb
vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A Kjt. 201B. (3) bekezdése értelmében, ha e törvény alapján a magasabb vezető, illetve vezető
beosztás ellátásához pályázatot kell kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által
betöltendő munkakört is.
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A Kjt. 23. (3) bekezdése szerint a magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban
megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.)
Korni. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) l/A. * (4) bekezdése szerrnt a pályázati felh{vásnak a
Kjt. 20/A. *-ának (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően tartalmaznia kell
a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat,
a jogviszony időtartamát, határozott idejű jogviszony esetén a jogviszony kezdő napját és
megszűnésének időpontját,
a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire
vonatkozó szabályokat.
—

—

-

-

-

A Rendelet l/A. (7) bekezdése alapján a pályázathoz csatolni kell
a pályázó szakmai életrajzát,
a pályázó nyilatkozatát arró], hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefiiggő kezeléséhez hozzájárul,
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) MM rendelet
alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó
nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. *-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
-

-

-

A Rendelet 3. (1) bekezdésében foglaltak értelmében magasabb vezetőnek minősül a szociális
intézmény, a gyennekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője, valamint az
intézményvezető helyettese. A (3) bekezdés szerint a magasabb vezető beosztásra történő
megbízás feltétele 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 Rendelet 3/A. -a értelmében a magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele,
hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást
megelőzően nyilatkozik.
A Kjt. 20/A. (4) bekezdésében foglaltak alapján a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán kell közzéteimi. Emellett a pályázati felhívást,
valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül betölthető
munkaköri és a kinevezés feltételeit az a) pont értelmében, ha a fenntartó önkormányzat, a
székhelyén a helyben szokásos módon köteles közzéteimi.
A pályázati felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes
oldalán (https://kozigallas.gov.hu) és a www.bplS.hu internetes portálon, valamint az
Onkormányzat hirdetőtábláján kerül közzétételre.
Az Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete 8l/B. * (2) bekezdés 11. pontja
értelmében az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben dönt a gyermekjóléti
ágazat intézményvezetői pályázatainak kiirásáról.
A Rendelet l/A. * (3) bekezdése értelmében a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő
feladatokat intézményvezető esetén a fenntartó önkormányzat jegyzője látja el, amelyről külön
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írásbeli előterjesztés készül.
A jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel elkészített pályázati kiírást az előterjesztés 1.
melléklete tartalmazza.

Számú

Kérem a Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban:
Onkormányzat) Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet 8 l/B.
(2) bekezdés 11. pontja alapján átruházott hatáskörben úgy dönt, hogy az Onkormányzat a
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Onkormányzata Egyesített
Bölcsődék intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki. A Bizottság felkéri a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. október 15.
Felelős: polgármester, jegyző

Budapest,

2022 AUG 2 1.

Szaniszló Sándor
polgármester

Melléklet:
1. számú melléklet: Pályázati felbívás
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Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. -a alapján
pályázatot hirdet az önállóan működő, integrált intézmény
Egyesített Bölcsődék
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól 2023. január
1. napjától —2027. december 31. napjáig
-

A munkavégzés helye: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 5.
A magasabb vezetői beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Az integrált intézmény Alapító okirat szerinti tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése,
irányítása, ellenőrzése és szakszerű, költséghatékony működtetése a hatályos jogszabályoknak
megfelelően.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XH.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető,
> a személyes gondoskodást nyújtó gyemekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú mellékletében az intézményvezető számára előírt felsőfokú szakirányú
végzettség,
legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás
területén betöltött murikakörben szerzett szakmai gyakorlat,
) magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
) büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyomiyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
a bölcsődei ellátás területén szerzett vezetői tapasztalat,
szociális szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, melyek hiánya a pályázat
érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után:
fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére, szakmai és gazdasági hatékonyságára vonatkozó
szakmai program,
az iskolai végzettséget iga7oló okiratok másolata.
) 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen e]őélet igazolására,
továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll büntetőeljárás hatálya alatt és vele
szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. * (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok,
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő
gondnokság alatt,
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. *-ának (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél vele szemben a Kjt.
41. *-a és a 43/A. *-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn,
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefbggő kezeléséhez, a véleményezők és döntéshozók
részére történő megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításához hozzájárul,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt
vagy zárt ülés tartását kéri,
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2023. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemermé Fejérpataky-Herceg Szilvia
Humánszolgáltatási Főosztály főosztályvezető-helyettese nyújt, a 296-1382 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja, rendje:
Egy eredeti példányban Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei
Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályának címezve (1184 Budapest, Ullői út 400.) zárt
borítékban postai úton történő megküldésével vagy személyesen a Humánpolitikai Osztály
osztályvezetője részére (1181 Budapest, Városház utca 16.), valamint elektronikus úton a
hrbn I 81w e-mail címen keresztül szíveskedjen eljuttatni. Kérjük a borítékon feltüntetni:
„Pályázat az Egyesített Bölcsődék intézményvezetői beosztására.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg
a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül. A bizottság írásba foglalt véleményét
mérlegelve, a kinevezésről a Képviselő-testület dönt, melyről a pályázók legkésőbb az
elbírálástól számított 5 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Budapest
Főváros
XVIII.
kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Onkormányzata
hirdetőtábláján és a www.hpl 8.hu honlapon, a „KOZIGALLAS” közszolgálati állásportálon
történő megjelenés napjától számított legalább 30 napig.

