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A tárgyalandó témakör tárgya:
Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat intézményvezetői állás helyének betöltésére irányuló
pályázati felhívás tartalmi elfogadása, döntés a pályázat kiírása tárgyában
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017-ben, 171/2017. (XI. 29.) határozatával az
Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat intézményvezetői munkakör tárgyában kiírt pályázatot
érvényesnek és eredményesnek nyilvánította és pályázata alapján Muzsay Mártát 2018. január 1 napjától
2022. december 31. napjáig intézményvezetőnek kinevezte. A kinevezésben foglalt 5 év 2022. december
31-én lejár, ezért a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.
26.) Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint pályázatot kell kiírni intézményvezető
(magasabb vezető) munkakörre.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzatának
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2019. ( X. 31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
SZMSZ) 19. § (4) bekezdés h) pontja szerint a Humánügyi bizottság véleményezi a bizottság
hatáskörébe tartozó önkormányzati feladatellátás rendszerét, javaslatot tesz annak módosítására,
továbbá véleményezi az intézményvezető kinevezését. Az SZMSZ 20. § (1) bekezdés b) pontja alapján a
Humánügyi Bizottság állásfoglalásával nyújtható be intézmények létesítéséről, megszüntetéséről, az
intézményvezetők kinevezéséről szóló előterjesztések.
A fentiek alapján kérem a Képviselő – testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön az
intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázat kiírása tárgyában az előterjesztett határozati javaslat
elfogadásáról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

−
−

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet
− a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR
MEGNEVEZÉSE

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Humánügyi Bizottság véleménye:
Pénzügyi és településfejlesztési Bizottság véleménye:
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
……………/2022. (IX. 28.) határozata az Őrbottyáni Segítő Kéz
Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának kiírásáról
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Őrbottyáni Segítő
Kéz Szociális Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyének
betöltése érdekében nyilvános pályázatot hirdet az előterjesztés mellékletét
képező pályázati kiírásban foglaltak szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a költségvetési
szerv intézményvezetői pályázatának kiírásáról.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

2022. szeptember 30.
polgármester
humánpolitikai ügyintéző

Őrbottyán, 2022. szeptember 5.
az előterjesztést készítette:
……………………………..
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

előterjesztő:
…………………………
Szabó István Ferenc
polgármester

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet az
Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat
intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2023. 01. 01-től 2027.12.31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 101. (Feladatellátás helye: Őrbottyán, Vácduka)
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi köre: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása,
család- és gyermekjóléti szolgálat. Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a
működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos
ellátása, az intézmény irányítása, vezetése. A nem önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe
tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Az intézmény működtetéséhez kapcsolódó pályázatokkal
kapcsolatos feladatokban való részvétel, szakemberek megfelelő létszámú alkalmazása, munkáltatói
jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói felett.
Irányítása alá tartozó személyek száma: 6 fő
2 fő családsegítő
1 fő szociális gondozó
1 fő terápiás munkatárs
2 fő ápoló
Illetmény 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 gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés, 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete és 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. sz. melléklete I. rész I.Alapellátások szerinti képesítés,
- 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - szociális
területen szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
- Büntetlen előélet,
- Cselekvőképesség,
- Magyar állampolgárság,
- Egészségügyi alkalmasság,
- Szociális szakvizsga,
- a pályázó nem állhat a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,

-

a Kjt. 20. §-ában foglaltaknak való megfelelés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hasonló területen vezető munkakörben szerzett tapasztalat
- kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányítókészség,
- szakma iránti elkötelezettség
- felhasználói szintű MS Office alkalmazása
- gépjárművezetői engedély
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajza
- helyzetelemzésre épülő vezetői program
- öt év szociális területen szakmai tapasztalat meglétének igazolása
- az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány,
szociális szakvizsga másolata
- a közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén, 90 napnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolatát.
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozattételi eljárása lefolytatását vállalja.
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet vagy kizáró gondnokság hatálya alatt.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gállné Mezősi Szilvia jegyző nyújt, a 28/360044 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak az Őrbottyán Város Önkormányzata címére történő megküldésével
(2162 Őrbottyán, Fő út 99.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: ……/2022 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
vagy
- személyesen: Szabó István Ferenc polgármester részére, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.
vagy
- e-mailben: jegyző@orbottyan.hu, papp.erzsebet@orbottyan.hu

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
− A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
által meghatározott eljárásrend szerint. A benyújtott pályázatokat szakmai bizottság előzetesen
véleményezi, majd a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja.
− A pályázat eredményéről és a kinevezésről a bizottság véleményét figyelembe véve Őrbottyán
Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
− A munkáltatói jogkör gyakorlója 4 hónapos próbaidőt köt ki

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Őrbottyán Város honlapja - 2022. október 5.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. október 5.

