MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS
Ikt.sz.: 1/948-1/2014/I.
Üi.: Juhász Ferencné dr.

Tárgy: Egyesített Népjóléti Intézmény
intézményvezetői pályázat kiírása
Melléklet: Pályázati kiírás

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző
MAKÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 413/2014. (XI.14.) határozata alapján az Egyesített
Népjóléti Intézmény intézményvezetője, Szűcs Antalné (Makó, Kelemen László u. 33.) 2017.
május 1. napjáig tartó intézményvezetői megbízását 2014. november 15. napjával visszavonta.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/B § (1)
bekezdése a magasabb vezető beosztás ellátására pályázat kiírását teszi kötelezővé, ennek
következtében az álláshely betöltéséhez intézményvezetői pályázat kiírása szükséges.
A Kjt. 83/A §-a alapján az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló esetében – a helyi
önkormányzatokról szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezés és a felmentés a
képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a
polgármester gyakorolja.
Az intézményvezetői pályázat kiírása a Kjt., illetve a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő a végrehajtásáról kiadott 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet,
továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben foglaltakon alapszik.
A pályázati felhívást helyben szokásos módon közzé kell tenni, a pályázat benyújtásának
határidejét a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán való közzétételtől kell számítani.
A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat intézményvezető esetén a fenntartó
önkormányzat jegyzője látja el, mint a pályázat előkészítője.
A magasabb vezető beosztásra szóló megbízás legfeljebb 5 évre szólhat.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a elő:
HATÁROZATI JAVASLAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
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XXXIII. törvény 20/B § (1) bekezdése és a 83/A. §-a alapján, - figyelemmel 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 és a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben foglaltakra- az Egyesített Népjóléti Intézmény
intézményvezetői álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki a melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Erről értesítést kap:
- Makó Város polgármestere
- Makó Város jegyzője
- Egyesített Népjóléti Intézmény 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (munkaügy)

Makó, 2014. november 20.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet az
Egyesített Népjóléti Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető feladata a szociális munkás munkakör mellett az intézmény
szakszerű, jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása,
koordinálása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok
gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 felsőfokú képesítés,
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
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büntetlen előélet; cselekvőképesség; magyar állampolgárság; magyar
nyelvtudás; felsőfokú szakirányú végzettség, mely megfelel az 1/2000.
(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében vagy a 15/1998. (IV.30.)
NM rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak, továbbá szociális
szakvizsga vagy annak a megbízást követő 2 éven belüli elvégzésének
vállalása; a fentebb említett végzettségek valamelyikének megfelelő
feladatkörben legalább 5 év szakmai gyakorlat,
 magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazott munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 felsőfokú képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 a pályázó részletes szakmai önéletrajza; az intézmény vezetésére,
fejlesztésére vonatkozó program
 a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 igazolás arról, hogy a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró
ok a pályázóval szemben nem áll fenn
 a pályázó képesítését és az egyéb feltételeknek való megfelelést igazoló
okiratok másolata
nyilatkozat arról, hogy a pályázó kívánja - e zárt ülés megtartását
pályázata elbírálása során
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Ferencné dr. nyújt,
a + 36 62/511-824 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület címére
történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/4-195/2014/XI. ,
valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat az Egyenlő Esély Bizottsága tagjaiból álló és a 257/2000. (XII.26.)
Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi. A
pályázatokról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.mako.hu - 2014. november 30.
 Makói Hírek - 2014. december 3.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mako.hu honlapon
szerezhet.
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