
ELŐTERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

„FÓKUSZ Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázat kiírása” tárgyban

Tisztelt Képviselő-testület!

Molnár Tamásnak, a Fókusz Szociális Szolgálat intézményvezetőjének a vezetői megbízása
2021.07.31-én lejár.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt) 23. § (3)
bekezdés értelmében és szerint „A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban
megjelölt, legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól.”

Fentieknek megfelelően szükséges a pályázat kiírása a 2021. augusztus 01-jétől betöltendő álláshelyre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a mellékelt pályázati kiírást a FÓKUSZ
Szociális Szolgálat intézményvezetői álláshelyére.
Felkéri a polgármestert a felhívás közzétételére a KÖZIGÁLLÁS közszolgálati állásportálon.

Határidő: 2021. május 21.
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2021. május 13.

Tóth István
polgármester

Készítette: Imre Viktória humánpolitikai referens
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Gárdony Város Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet a

FÓKUSZ Szociális Szolgálat
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű időtartam, 3 hónap próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 01-től 2026. július 31-ig szól.

Munkavégzés helye: Fejér megye, 2483 Gárdony, Gárdonyi Géza u. 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A részben önállóan működő
költségvetési szerv által az önkormányzat területén az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti
szolgáltatás, a Gárdonyi Járás közigazgatási területén család- és gyermekjóléti központ működtetése, a
szolgáltatások irányítása, koordinálása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért. Kapcsolattartás és együttműködés
a fenntartóval és intézményeivel, a járáshoz tartozó településeken alapszolgáltatást nyújtó szakemberekkel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola, szociális felsőfokú szakirány (az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. mell. szerinti szociális

képesítés),
 Szociális szakvizsga,
 Legalább öt év felsőfokú szakmai képesítést igénylő szociális ellátás területén betöltött munkakörben

szerzett szakmai gyakorlat,
 A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet,
 egészségügyi alkalmasság,
 számítógép felhasználói szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 Szociális ellátás területén szerzett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat
 Helyismeret
 Jogosítvány
 Saját gépkocsi használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél
 Végzettséget, szakképesítést és a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata,
 Vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartó stratégiai célok

megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló

25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzést igazoló tanúsítvány másolata, vagy nyilatkozat
arról, hogy a pályázat elnyerését követően e rendelet 6. §-ban foglalt határidőn belül részt vesz a
vezetőképzésben, vagy ha megfelel az 1. § (2) bekezdésében foglalt valamely mentesítő feltételnek, úgy
az erről szóló dokumentum csatolása a pályázathoz,

 Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. tv.
10/A §.-nak (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
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 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a
döntéshozók részére történő továbbításához hozzájárul-e,

 Nyilatkozat arról, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén a pályázóval szemben a Kjt. 41.
§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

 Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 Nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e vagy

kéri zárt ülés tartását.

A beosztás betöltésének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 21.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Gárdony Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2483 Gárdony,
Szabadság út 20-22.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
GRD/7206-1/2021, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. Személyesen: Jankovics Zoltánné, a
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal jegyzője részére (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. címre.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Kjt. 20/A § (6) bekezdése és a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A § (9)-(10) bekezdése
alapján bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt. A magasabb vezetői megbízással
egyidejű közalkalmazotti munkakörbe való kinevezés esetén 3 hónap próbaidő kikötése. A kiíró a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt: Jankovics Zoltánné jegyző a 22/570-265-ös
telefonszámon


