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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat Képviselő-testülete az 526/2008.(IX.18.) Kt számú határozatával felkérte a
Polgármestert, hogy terjessze a Képviselő-testület elé a Csepeli Szociális Szolgálat
intézményvezetői pályázatának kiírását. Említett határozat értelmében a pályázati kiírás
tervezetét elkészítettük és kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy azt jóváhagyni
szíveskedjék.

Budapest, 2008. október 20.
Horváth Gyula
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői munkakörére az előterjesztés mellékletében
foglaltak szerint pályázatot ír ki. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati
kiírás közzétételéről, a pályázat elbírálásának előkészítéséről és a döntésre vonatkozó
javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: A pályázat közzétételére: 2008. december 31.
A beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítése és a döntési
javaslat Képviselő-testület elé terjesztése: 2009. március 31.
Felelős: Tóth Mihály polgármester
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazat
szükséges.

1. számú melléklet
Pályázati kiírás:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI.
Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat (1211 Budapest, Kiss János
altb. u. 54.)
intézményvezetői
álláshelyének betöltésére.

Az intézmény által biztosított ellátási formák:
- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatások,
- házi segítségnyújtás,
- szociális étkeztetés,
- nappali szociális szolgáltatás,
- közösségi ellátások,
- fogyatékosokat támogató szolgáltatás,
- átmeneti elhelyezés biztosító ellátások.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok:
az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek ellátása során
gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában
számára biztosított jogköröket.
Pályázati feltételek:
-

-

-

az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontja szerinti
szakirányú végzettség, illetve a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú
mellékletének 1. pontja szerinti képesítés,
legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő,
a szociális ellátás, a gyermekvédelem, illetve államigazgatási területen ellátott
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
legalább 3 év vezetői gyakorlat,
büntetlen előélet.

Előnyt jelent:
- intézményirányításban illetve intézmény-felügyelet terén szerzett vezetői
gyakorlat,
- a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer működésének komplex ismerete,
- a szolgáltatások integrált működtetése terén szerzett jártasság,
- szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot, a személyi adatok és a legfontosabb
foglalkoztatási adatok feltüntetésével,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- képesítést igazoló okiratok másolatát,
- az intézmény vezetésére, illetve intézmény szakmai és gazdasági
hatékonyságának javítására vonatkozó szakmai programot,
- nyilatkozatot arról, hogy az eljárásban résztvevők valamint a képviselő-testület
a pályázati anyagát megismerhesse, illetve abba betekinthessen,
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vételéről való nyilatkozat,
- nyilatkozatot arról, 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 magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: 2009. április 1.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2014. március 31.
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény, valamint a
végrehajtására kiadott ágazati kormányrendelet alapján.
Pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történő megjelenést követő
30 nap.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzat, Tóth Mihály polgármesternek címezve (1211 Budapest, Szent Imre tér
10.) zárt borítékban, „Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázat”
megjelöléssel, egy eredeti példányban kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 60 napon belül
összehívott képviselő-testületi ülés időpontja, de legkésőbb 2009. március 31.
A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető Lombos Antal ágazatvezetőtől
(Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és
Egészségügyi Ágazat) a 278-2941 telefonszámon, illetve a lombos.a@budapest21.hu email címen.

