1.sz. melléklet
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § alapján
pályázatot hirdet

Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei

intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör ellátására.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A magasabb vezetői megbízás keretei, időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021. január 01-től 2026. december 31-ig szól (5 év).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1181 Budapest Kondor Béla sétány 8.
A magasabb vezetői beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladat
ellátása, takarékos gazdálkodás, kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmények és juttatások:

Illetmény, juttatás a belépés napján hatályos jogszabály szerint.
Munkáltató: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Alkalmazási feltétel: A beosztás a betöltésének napján munkavállalói jogviszonynak minősül a
jogszabályi környezetváltozás miatt. A beosztáshoz kapcsolódó, jogviszonnyal összefüggő kérdéseket
a 2021. január 1-én hatályos törvényi felhatalmazás alapján a Munkatörvénykönyve és a
jogviszonyhoz kapcsolódó esetleges kiegészítő jogszabályok rendezik.
Pályázati feltételek:
 mesterszakos szakdiploma, és több funkciós intézményvezetői képzettség
 a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
 legalább 4 éves intézményvezetői tapasztalattal rendelkezik és
 kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez
 büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. §. (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott
követelményeknek való megfelelés hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása,
 magyar állampolgárság
 cselekvőképesség,
 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a pályázat elnyerése esetén (a 2007. évi CLII.
törvény alapján).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, melyek hiánya a pályázat érvénytelenné
nyilvánítását vonja maga után:
 fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,






vezetői program

szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések;

a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet 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 kinevezés (megbízás) esetén vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz,
 a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a véleményezők és döntéshozók részére történő
megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításához hozzájárul.
A beosztás betöltésének időpontja: 2021. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fujtás Krisztina közművelődési referens nyújt,
a 296-1300/1432 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
1 eredeti példányban Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri
Hivatal Személyügyi Osztályának címezve (1184 Budapest, Üllői út 400.) zárt borítékban postai úton
történő megküldésével vagy személyesen (1184 Budapest, Üllői út 400. I. emelet 112. szoba). Kérjük a
borítékon feltüntetni: „Pályázat a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei intézményvezető
munkakörre" vagy elektronikus úton a Kondor Béla tárgy megjelöléssel a Személyügyi Osztály
részére a hr@bp18.hu e-mail címen keresztül.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok eredményéről a szakbizottság, mint előkészítő bizottság véleménye alapján a Képviselőtestület dönt, melyről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 5 napon belül
írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: KszK honlapon való megjelenést követő 90 nap

