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BUDApEST r6vAnos xvr. xrRUlrrr ONxonvrANyzlr
ALPOLGARMESTERE

Kdsz lt a Kdpvisel1-testalet 2017. okt6ber 18. napj dn tartandd tildsdre
Kdszitette: M ller Kinga Intdzmr|nyi lrodavezetd

Tdrgy: Piilydzati kiirds a Napraforg6
Gyermekj6l6ti Kdzpont
vezetoj dnek megbiziis6ra

Csalld- 6s

magasabb

Tisztclt K6pvisel6-testii let!

A Napraforg6 Csal6d- 6s Gyermekj6t6ti Kdzpont (tovabbiakban: Napraforg6 K6zpont)
intezmdnyvezetoje. Dr. Szinnyaine Dr. Halabuk Agnes nyugdijazasa miiu koialkalmizoui
jogviszonya megsztintetdsdt kdrte 2018. februiir 15. napj iival, ez6rt a K6pvisel6testiiletnek
gondoskodnia kell [j vezeto megbizrisiir6l.
Az int6zm6nlwezeto jelenleg felmentdsi idejdt tdlti, mely ido alatt az intdzmdny SzMSz-e
alapjiin helyettesitdse megoldott.

A K<izalkalmazottak jog6ll6sdr6l szolo 1992. dvi XXXIII. tdrvdny (tovdbbiakban: Kjt.) 20lB.
$-a alapj6n a vezet6i megbizis pitlydztatdsa sztiksdges.

A magasabb vezet6i megbiziLsra vonatkoz6 pitlydzati kiirds. a beosztiis betdlt6sdnek feltdteleit
a Kjt. 201A., 20lB. ds 23. $-ai, valamint a k<izalkalmazottak jogdltdsar6l sz6l6 1992. 6vi
XXXII. tdrvdnynek a szociSlis, valamint a gyermekj6l6ti ds gyermekv6delmi 6gazatban
tdrt6no v6grehajt6s6r6l sz6l6 25712000. (XII. 26.) Korm. rendelet hatirozza meg (mell6klet).

Az intdzm6nyek alapit6 okirat6ban rdgziteni kell a hat6rozott idejii vezetoi megbiz6s
idotartamdt, melyet a Kjt. 23. $ (3) bekezd6se atapjan ilt dvben jeldlt meg a Kdpviseki-
testiilet.

A hatilrozati javaslat szerinti paly|zati kiiriis a hivatkozott jogszabiilyoknak megfelel6en
keriilt megfo galmazdsra.

Hat6rozati javaslat: Budapest Fovdros XVI. keriileti 0nkormrinyzat Kdpviselo-testtilete
a Napraforg6 Csal6d- ds Gyermekj6ldti Kdzpont intdzm6nyvezet<ii
megbizris6ra pilyizalot ir ki, az aldbbiak szerint:

,.BUDAPEST F6VAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
KEPVISEL6-TESTt]LETE

PALYAZATOT HIRDET

a Naprafo196 Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Kdzpont csalidsegit6 munkaktirdnek betdlt6sdre
magasabb vczet6i (intdzmdnyvezetoi) megbizrissal,

- az intizmdnyveze6 kazalkalntazotti.iogviszonydnak nyugdijazlts miatti megsziindse
okin - az akibbiak szerint:

A ktizalkalmazotti jogviszony id6tartama: Iiat6rozatlan idej ti kozalkalmazotti jogviszony
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A foglalkoztatris jellege: teljes munkaid<i

A magasabb vezet6i megbizds kezd6 napja: 2018. februrir 16.

A magasabb vezetdi megbizirs megsziin6s6nek iddpontja: 2023. februrir I 5.

A munkav6gz6s helye: I 163 Budapest, Cziriki utca 22.

A p 6ly 6zat elny e r6s 6n ek felt6telei :

a) A 15i1998. 0V. 30.) NM rendelet 2. melldklet szerinti csal6d- 6s gyermekj6t6ti
szolg6lat 6s csal:id- ds gyermekj6l6ti kdzpont magasabb vezet<i beosztiis ds egyben a
csaliid- 6s gyermekj6ldti szolgrilat csakidsegito munkak<ir elliitAsAhoz sziiksdges
valamely fels<ifokrj kdpesitds,

b) legal6bb dt 6v felsofokil v6gzettsdget vagy felsofokri szakmai kdpesit6st igdnyld, a
gyermekvddelem, a szocidlis elliitris, az egdszsdgtigyi ell6t6s, illetve a kdzoktat.is
teriiletdn betdltdtt munkakdrben szerzett szakmai gyakorlat,

c) biintetlen el66let,
d) vagyonnyilatkozatt6tel,
e) a magasabb vezet<j beoszt6s elletAsiira megbiziist az kaphat, aki a munk6ltat6val

kcizalkalmazotti jogviszonyban dlt, vagy a megbiz6ssal egyidejrileg kdzalkalmazotti
munkakcirbe kinevezhetri.

A pilyinat elnyer6s6n6l el6nyt jelent:
a) vezetoi tapasztalat

A pilyinat r6szek6nt benyrijtand6 iratok, igazoLisok:
a) A pdlydz6 szakmai 6letrajza.
b) Az intdzmdny vezetds6re vonatkoz6 rdszletes vezetdsi program,
c) A v6gzettsdget ds szakmai gyakorlatot igazol6 dokumentumok, k6pesit6si eloirrisok

miisolata,
d) 3 h6napn6l nem rdgebbi eredeti biintetlen elodletet igazol6 okirat (erk6lcsi bizonyitvany),
e) Nyilatkozat, melyben a piiyitz6 hozzdjtrul ahhoz, hogy piiyAzali anyagdt a Szakmai-

szak6rt<ii Bizotts6g, valamint a Budapest F<iviros XVI. kertileti Onkormdnyzat
Egdszs6giigyi 6s Szociiilis Bizottsiiga. ds K6pviselo-testiilete megismerje, ds abba
betekintsen, tudom6sul v6ve, hogy a piiyLzati elj rir6s lefoll'tatris6val 6sszefiiggo
feladatokat a jegyzo,6s iiltata a munkakdrtikben erre megbizott szem6lyek vdgzik,
akik a dokumentumokba betekintenek.

f) Nyilatkozat an6l, hogy a ptiyinat elfogadiis6ra vonatkoz6 eloterjeszt6st a Kdpviselo-
testtilet zArt {ildsen targyalia-e

g) Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-l6teli kotelezettsdg v latrisrir6l
h) A prilyria6 nyilatkozatAt arr6[, hogy a piiydzati anyag6ban loglalt szemdlyes adatainak

a piiyizati elj6rrissal 6sszefiigg6 kezelds6hez hozzajdrul

A phly inat benyrijtis:inak hat6rideje:
201 7. november 28.

A munkaktirbe tartoz6, illetve a vezet(ji megbiz:lssal jirri l6nyeges feladatok: Az intdzmdny
6ltal nlujtott gyermekj6ldti szolgdltatas ds csalidsegitds infuyitiisa, koordiniildsa. A munkaltatoi
feladatok elliitris4 a szakszen.i ds jogszeni feladatelliitiis biaositrisa, a fenntart6val ds
intdzmdnyeivel val6 kapcsolattartas. egyi.ittmrikddds, a folyamatos 6s preciz adminisariici6,
adatszol griltatris biztosit:isa.
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Illetm6ny:
A ktizalkalmazottak jogrillisrir6l szol6 1992.6vi XXXIII. t6rvdny, 6s a v6grehajtiisrir6l sz6l6
25712000. (xll. 26.) Korm. rendelet 4., ds 5., melldklete szerint ker[l rnegiillapit6sra,
valamint az illetmdnykieg6szitdst illet6en Budapest F<jvriros XVI. keriileti Onkormrinyzat
polgri,rmester6nek d6ntdse alapjan.
Egydb juttatrisok: cafeteria havi 5000.- Ft drrdkben ds dvi 34. 000.- Ft ruh6zati kdttsdgtdritds.

A pdlyrizatot Budapest Foviiros XVI. keruleti Onkorm6nyzat polg6rmesteri Hivatal6nak
Int€zmdnyi Irodrij6hoz kell eljuttatni ziirt boritdkban. cim: I163 Budapest, Havashalom u.43.
A borit€ka kdrjtik r6imi: a palyaz6 nev6t, cimdt, ds hogy ,,p6ly6zat a Napraforg6 Szolgrilat
int6zm6nyvezet6i megbizds{ra."

A pily 6zat elbiriLlsdnak hatdrideje:
201 8. janu6r 3 I .

Infonniici6t nyuj
+361 101 I 733)."

Budapest, 201 7. okt6ber 2

t: Miiller Kinga intdzmdnyi irodavezet6 (mail: mullerki r 6.h tel.:

A K6pvisel<i-testiilet felkdri a Polgiirmesterl, hogy 2017. okt6ber
27-ei megjelendssel gondoskodjon a prilyrizat krizz6t6teldrol a
Kormiinyzati Szem6lyiigyi Szolgriltat6 ds Kdzigazgatrisi Kdpzdsi
Kdzpont weboldaliin, valamint megjelentetdsdr6l a 16. Keriileti
Ujsrigban ds az Onkormiinyzat weboldal6n.
Felkdri tovribbri, hogy a jogszabdlyi feltdteteknek megfeleloen
gondoskodjon a piiydzat birril6s6t el6k6szito szakmai bizotts6g
megalakit6s16l.
A Kdpviselo-testiilet a szakmai elokdszit6 bizottsrigba a fenntart6
k6pviselojekdnt Dr. Csomor Ervin alpolgiirmestert, Erdosnd Dr.
Kocsis Helga Humiin Ugyos ztllyyezetot ds Miiller Kinga
Intdzmdnyi Irodavezetot delegdlja.

Hat:irido: 2017 . okt6ber 27 .

Felelos: Koviics Pdter polg6rmester
(elfogadrisa egyszeni sz6t6bbsdget i gdnyel)

Dr Csomor Ervin
alpolg6rmester

L6t

csln l6
jegyzd

l. sz6m[ melldklet: A paly tLzat kiirrisrinak jogszabrilyi eloirdsai

TirgyaLisra kij eltilt bizottsri g: Eg6szs69ii gyi 6s Szoci6lis Bizotts{g

(
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A Ktizalkalmazottak jog6ll6sir6l sz6l6 1992.6vi XXXII. ttirv6ny

20/A. $ (1) Kcizalkalmazotti jogviszony p|lydzat alapj rin l6tesithet6. Csak olyan

kdzalkalmazottat lehet kinevemi, aki a pblydzalon r6szt vett 6s a pilyiaali leltdteleknek

megfelelt. A pitlydzatot - tdrvdny eltdr6 rendelkez6se hianyriban a kinevezdsi jogkdr

gyakorl6ja irja ki. Ha a p|lyinat kiir5sa nem k6telez6, a munkiiltat6 dcinthet an6l. hogy a

munkakdr. illetve a beosztiis betcilt6se piiybzat alapjan t6fi6nik.
(2) A 25. $ (2) bekezdds 4) pontja szerinti dthelyezds esetdn ptiydzat kiir6sa nilkil

letesithet6 kozalkalmazotti jogviszony akkor is, ha egy6bk6nt a munkak<ir betdltdsdhez

prilyazat kiirrisa k<itelez6. Ezen trilmen6en, a munkakcir piilyiizat kiirdsa n6lkiil is betdltheto

a) olyan munkakcir eset6n, amely tekintet6ben - kilencven napon beltil - m6r legaLibb kdt

alkalommal eredm6nl'telentil kerillt sor prilyhzati felhiv6s kiir6s6ra,

b) ha a munkakor halad6ktalan betdlt6se a folyamatos elliit6s biztons6gos megszervez6s6hez

elengedhetetlentil sztiksdges, ds a folyamatos mrikdddshez sziiksiges szem6lyi feltdtelek mes

munkaszervezdsi eszkoz<ikkel nem biaosithat6k,
c) ha a munk6ltat6ndl dsztdndijas foglalkoztatdsi jogviszonyban legaldbb kilenc h6napig

tbglalkoztatott szemdllyel az 6sztdndijas foglalkoAatrisi jogviszony megsziinds6t kdvetti egy

h6napon beliil ldtesitenek krizalkalmazotti jogviszonl.t, feltdve, hogy az <isztiindijas

foglaikoztatottk6nt ell6tott feladatai r6sz6t kdpeztdk a kinevez6s6ben foglalt munkakdr6nek,

6s az <isztdndijas ioglalkoztatdsi jogviszony nem a mrurkdltat6 azonnali hatiilyi
t'elmondiisiival sziint meg.

d/ helyettesit6sre vagy meghat6rozott munka elv6gz6sdre. illetve itladat ellatrisara sz6l6

hatiirozott idejr.i kinevezes esetdn, vitgy
e) ha ezt v6grehajt6si jogszabdly eloirja.
(3) A prily6zati felhiv6sban meg kell jel6lni:
a) a munkri{tat6 6s a bet<iltend6 munliakdr, vezet6i beoszt6s megnevez6sdt,

b) a munkak<jrbe tartoz6, illetve a vezet6i beosztrissal j6r6 l6nyeges feladatokat.

q a pirly|zal elnyer6s6nek valamennyi feltdtel6t,

tl) a piiydzat rdszek6nt benyirjtand6 iratokat, igazoldsokat. tov6bbii
q a palyizat benyrijtisrtnak feltdteteit 6s elbiriiliis6nak hatdridej6t'

g1 e pilyazai felhiviist a kormiinyzati szemdlyiigyi igazgatisi feladatokat elliit6 szerv (a

torabbiukbrr, szem{lyiigyi kcizpont) intemetes oldaldn kell k<izz6tenni. Emellett a pitlyiz.ati

felhivrist, valamint a'munkeltat6nel kozalkalmazotti jogviszony keret6ben p6lyrizat n6lktil

betijttheto munkakctrt 6s a kinevezds feltdteleit (a tovabbiakben: 6ll6shirdetds)

aJ ha a fennta(6 dnkormiinyzat. a szdkhely6n,

6 nu u fenntart6 <inkormiinyzati tirsuliis, a tiirsul6sban r6szt vevo cinkormdnyzatok

szekhelydn is. tovribbii
c) a munkiiltat6 a szdkhelye 6s telephelye szerinti teleptldsen

a helyben szokiisos m6don tciteles krizz6tenni. V6grehajtrisi jogszabrily hivatalos lapban vagy

egydL m6don vai6 kozzdt6telt is eloirhat. Ebben az esetben, tovdbbri az a) c) pontban tbglalt

es'et"kben *eg kell jetdlni a pllyicati felhivasnak a szem6lytigyi k<izpont honlapjrin val6

kdzzdtdteldnek itl6pontjrit. Ap6ly6zat benyfjtris6nak a hatirideje a pitlyizati felhiviisnak a

szemdlyiigyi kdzpont honlapj6n val6 elsodleges kdzzdt6teldtol szamitott tizen<it napniil - a

munkaitato vezetesdre kiirt p6ly6zat eset6n harminc napn6l - r<ividebb nem lehet.

Alleshirdet6s eset6n e hatriridoket az a)pont alapj rin tcirtdno k6zz6t6teltol kell szrimitani.

(5)Ap{yiao-a(3)bekezdd.sd)porftjaalapj6nnreghatarozottakontulmen6en'a
prily6zathoz csatolja

a] a munk6ltat6 vezet6s6re kiirt piily6zat esetdn a munk6ltat6 vezet6s6re, feilesztesere

vonatko26 Programj6t,

1. mell6klct
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b) aj'Jtl sz6lo nyilatkozat6t, hogy a p lyiaati anyagiiban foglalt szem6lyes adatainak a

piiy iuati elj6riissal 6sszefugg6sben sziiks6ges kezelds6hez hozziLlixul,

c) a kiil6n jogszab6lyban vagy a pllylzatban eloirt tovAbbi k6vetelmdnyek igazoliisrira

vonatkoz6 okiratokat.
(6) Jogszab6ly elt6r6 rendelkez6se hi6ny6ban magasabb vezetoi beosztiisra kiirt pitl.vizat

eset6n a pttlydz6t a pdlyiuati hat6rid6 lejArtAt k6vet6 huszonegy napon beltil a kinevezdsi,

megbizdsi jogkdr gyakorl6ja iiltal ldtrehozott legal6bb h6romtagri, a betciltend6 munkakctr

feladatait drintoen szak6rtelemmel rendelkezo bizottsrig hallgatja meg, melynek nem lehet

tagja - a helyi rinkorminyzati k6pvisel6-testtilet tagia kiv6teldvel a kinevez6si, megbizSsi

jogkcir gyakorl6ja. A kinevezdsi, megbiz6si jogkcir gyakorl6ja a bizotts6g iriisba foglalt

v6lemdny6t mdrlegelve a p6lydzati hat6rid<i lejArtAt kdveto

u) halvan napon beltil, vagY

DJ elso tilds6n. ha e jogot testiilet gyakorolja,
dont a kdzalkalmazotti jogviszony ldtesitds6rol, illetve a vezetoi megbizrisr6l. Egyebekben a

piiydzal elbirdlris:inak rendj 6t a munkiiltat6 halttrozza meg-

(7) A benyujtott piiy'zat tartalma - t6rv6ny elt6r6 rendelkezdse hiriny6ban - csak a piily6z6

beleegyezdsdvel k6z<ilhet6 harmadik szemdllyel. Sikertelen piiyiaat esetdn a piiydz6 tesz're

a pitlyizati anl,agot vissza kell juttatni. Amennyiben a piiyitzo az 6ltala benytjtott, szemdlyes

a<latokat tartalmaz6 adathordoz6t a pitlyAzat elbir6l6si hataridej6tol sz.tmitott kilencven napon

beliil nem veszi at, azokat meg kell semmisiteni ds szemdlyes adatait t6r6lni kell.

(8) Az iires munkakdr bet6lt6sdre ir6nyul6 palyizati eljards esetdn - a pilyinati
f-ett6teleknek egyform6n megfelelo piiyazlk kdziil - el6nyben kell rdszesiteni az tink6ntes

tartaldkos szolg6lati viszonyban 6ll6kat.
(e)
iOfg. S t f I A magasabb vezet6 6s 

^ 
vezetd beosztfs ellitrisrira szriki megbizdsra a 201 A-

$(l)6s(3)_(8)bekezd6seialkalmazis6valprilyizatotkellkiirni.Apflyizatota
megbizdsi jogkiir gyakorkija irja ki.

1iy d paiyira*an meg kell jetcilni, hogy a magasabb vezeto. illetve a vezeto beoszt6s

etiaiasaru mlgbiz6st az kaphat, aki a munkiiltat6val k<izalkalmazotti jogviszonyban iill. vagy a

megbizassal egyidejiileg kozalkalmazotti munkakdrbe kinevezhet6'

(i) Ha e trirv6ny'alapjrin a magasabb vezeto, illetve vezeto beoszt6s elldtdsiihoz pi yizatot

t.lt tl-1, a piiyizatbi meg kell jeldlni a kcizalkalmazott riltal betdltendo munkakcirt is.

(4) Ha a magasabb vezet6, illetv e a vezeto beosztassal tortdno megbiziishoz kdzalkalmazotti

loguirrony l6iesit6se is szr.iksdges - t<irv6ny elt6r5 rendelkez6se hi6nyriban - a kinevezdsi

jogkor a megbiz6si jogkor gyakorl6j6t illeti meg.
" 

[S) a *ug-urubb veieto di a vezeio beosztiis elkit6sa - a rnunkdltat6 vezetoje kivdtel6vel -
p6ly6zal kiirrisa ndlktil is betdltheto

,i) uZOt1^. $ (2) bekezdds6nek a)-h) pontja szerinti esetben, tov6bbri

b) ha a kdzalkalmazott az erre vonatkoz6 megbizast megel6zoen legalabb egy 6ve

kdzalkalmazotti jogviszonyban 6ll a munkdltat6val'

23.s(1)Amagasabbvezetoi.illetvevezetoifeladatell6t6samagasabbvezeto.illetve
vezeto" beosztesra tdrtdno megbiz6ssal (a tov6bbiakban: megbizott vezet6) t<irt6nik. A

magasabb vezetoi, illetve vezeioi megbizits felt6tele, hogy a ktizalkalmazott a kinevez6s

szeiinti mrurkakore mellett - l6tja el i magasabb vezetoi, illetve vezet6i beoszt6sb6l eredo

feladatait. A megbiz6st ds annak elfogad6s6t irasba kelt foglalni. Magasabb vezet6 - a 90 {-

U", f"gf"ft tivetletlet - csak felscifokri iskolai v6gzetts6ggel rendelkezo kcizalkalmazott lehet'

Nem te"het megbizott vezet6 a kozalkalmazott a gyakornoki ido tartama alatt.
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(2) A munkiltatr5 vezetdje 6s helyettese, valamint a munkailtat6 miikiid6se

szempontj{b6l meghatriroz6 jelent6s6gii feladatot ell t6 vezet1 magasabb vezettinek

minoiill. A magasabb vezet<ii, valamint vezet6i megbiz6sok k6rdt, tov6bbii a megbizris

feltdteleit a vdgrehajt6si rendelet hatArozza meg.

(3) A magasabb vezet6i, valamint a yezetoi megbiz6s jogszabalyban megiel<ilt, legfeljebb 5

dvig terjedo hatiirozott idore sz6l.

1/A. $ (l) A Kjt. 20lA. $ (2) bekezdds6ben loglaltakon tflmen6en nem ktitelezti piiyar.at

kiirrisa
n) azon munkaktir eset6ben, amely a Kjt. 61. $ (1) bekezd6se szerinti ',A"-,,E" fizet6si

osztiilyba t6rt6no besorolilssal tdlthet6 be,

b) i 2. szfunn mell6klet I.1. pontja szerinti asszisztens munkak<ir, II.1. pontjriban foglalt

szaigondoz6, kisgyermekr-revelo, valamint III.A. pontja szerinti 6lelmez6svezet6 munkakor

eset6ben.
(2)
(3) A prity6zati eljrir6s lefolytatdsrlval iisszefiigg6 feladatokat

a) int6zm6nyvezet6 eset6n

aa) a ienntart6 iinkorminyzat j egyzdie, fojegyzSje'

a7,) a Szocirilis 6s Gyermekv6dei-i Foigazgat6s6g 6ltal fenntartott int6zmdnyndl a Szoci6lis

ds Gyermekvddelmi F6igazgat6siig kcizponti szerve,

b) az a) pontbut foglaltakon kivtili egy6b beosztiis eset6n a munk6ltat6i jogkdr gyakorl6ja

l6tja el (a tovribbiakban egyiitt: a prilyrizat el6k6szit6je)'

(41 n p{fezati felhiviinak _ o To*6ry 20/A. $-rinak (3) bekezd6s6ben foglaltakon

trilmen6en - tartalmaznia kell
a/ a beosztishoz kapcsokid6 esetleges juttatisokat'
6.) u iogvi.rony id6tartam{t, hatiroiott idejii jogviszony eset6n a jogviszony kezd6

napj{t 6s megsziin6s6nek iddpontjit'
i)" a p lyizat benyrijtr{sdnak formrijrit, hat6ridej6t 6s hely6t, a pflly6.zat tartalmi

ktivetetm6nyeire vonatkoz6 szabilyokat'
(5)
(6)
(7) A pdlYrizathoz csatolni kell
a) a p6ly6z6 szakmai lletrajzht'
b)'ct
i) a pe\itz6 nyilatkozatat arr6l, hogy a pitlytuati anyag6ban foglalt szemdlyes adatainak a

pitl:1 6zati el.j 6r6ssal 6sszefiiggo kezel€sehez hozzijirrul,

257 12000. (XII. 26') Korm. rendelet

a kiizalkalmazottak jog6ll6s6r6l sz6l6 1992.6vi XXXIII. ttirv6nynek a

szociilis, vatamint a gyermekj6l6ti 6s gyermekv6delmi |gazatban ttirt6n6
v6grehajtris6r6l



3. $ (1) Magasabb vezet6nek min6siil
a) a szocidlis intdzmdlry, a gyermekj6l6ti ds

int6zm6nyvezet6je, valamint az int6zm6nyvezet6 helyettese-
gyermekvddelmi int6zm6n1

(3) A magasabb vezet6 beosztiisra tdrt6no megbizris feltdtele legal6bb 6t 6v felsofokt

vegzettsdget vagy f'etsofokt szakmai k6pesitdst igdnylo, a gyermekvddelem, a szoci6lis

elatas. az egeszi6giigyi ett6t6s, illetve a k<izoktatris teriilet6n betdltdtt munkaktirben szerzett

szakmai gyakorlat.
3/A. $ A magasabb vezeto, vezet6 beosztiisra tiirt6n6 megbizrls feltdtele, hogy a

kcizalialmazott nem 611 cselekv6k6pessdget 6rint<i gondnoks69 alatt, amelyr6l a megbiz.lst

megel6z6en nyilatkozik.

14. $ A magasabb vezelo, illetve vezet6 megbizrissal rendelkez6 kdzalkalmazott vezetoi

p6tl6ki nem lehet kevesebb a 4. szdmri mell6kletben meghatiirozott cisszegn6l.

4. szamu melldklet a 257/2000. 6II. 26.) Korm. rendelethez A ma

illetve vezet6 megbiz6ssal rendelkez6 kozalkalmazott vezetoi p6tldka
gasabb vezeto.

l. Magasabb vezeto megbiziissal rendelkez6 kozalkalmazott vezet6i p6tldka
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e) a szem6lyes gondoskod6st nyrijt6 gyermekj6ldti, gyermekv6delmi int6zmdnyek, valamint

szemdlyek szakmai feladatair6l 6s mt'rk<id6stik feltdteleir6l sz6l6 l5l1998. (lV. 30.) NM
rendelet alkalmaz6si kdrdbe tartoz6 munkakdr, vezet6i, magasabb vezetoi megbiz{s esetdn a

p6lyriz6 nyilatko zatit, amely szerint a gyermekek vddelm6r6l 6s a gyrimtigyi igazgatisrtil

sz6lo 1991.6vi XXXI. t<irvdny 15. $-6nak (8) bekezd6s6ben meghatiirozott kiziir6 ok vele

szemben nem iill fenn.
(8) A p6lyrizati elj6r6sban biztositani kell, hogy a pl,ly'zat ir6nt drdekl6d6k a piiyiv.arok

elkdsz(tdsdhez sziiks6ges t6j6koztatiist megkapjak, tov6bb6, hogy az int6zm6nyt

megismerhess6k.
(9) A palyazatokat a piiyirzat el6keszitoje iiltal esetenk6nt <jsszehivott bizotts5g

vdlem6nyezi.
(10) A bizottsrig tagjai kdzdtt kell lennie

a) a pttlydzat el6k6szittij6nek vagy k6pviseloj6nek,

b)
c) magasabb vezetoi beosztrls eset6n a szakmai drdek-kdpviseleti szovetsdg, illetoleg

egyeslilet k6pvisel6j6nek vagy a szakma szerint illet6kes szakmai kolldgium tagjrinak.

(11) A bizotts6g a kiirt feltdteleknek megfelel6 pttly6z6kat szemdlyesen hallgatja meg. A
bizottsagnak a meghallgatiisr6l jegyz6kdnyvet kell vezetnie, amelynek tartalmamia kell a

bizottsiig tagj ainak a piiy 6zok alkalmass6g6ra vonatkoz6 vdlem6ny6t.

(12) A palyazati felt6teleknek megfelelo pdlyizatokat a bizottsiigi vdlemdnnyel egytitt a

pritydzatok elbirrilis6ra j ogosult szemdly vagy szerv eld kell terjeszteni.

(13) A prily6zari eljardst a pilyi.z;al benytjt6si hatriridejdt k<ivet6 hatvan napon beliil le kell

folytatni, eredm6ny6r6l valamennyi prily az6t irasban 6rtesiteni kell.

Vezet6i
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Beoszt6s megneYezese

potldk
mdrteke

(a
p6tldkalap
%-6ban)

L I A helyi dnkormanyzatok, Szociiilis es GyermekvddeLni F6igazgat6sAg dltal fenntartott

intdzmeny intdzmenyvezet6j e

d) szoci6lis vagy gyermekj6ldti alape ll6test nyiito intdzmdn)' intdzmdnyvezetoje ).00%

I M6dositotta: 258l2)ll. (XII. 7.) Korm. rendelet 44. $ (7), 34912012. (XII. 12.) Korm.

rendelet 29. $ (2), 3. melldklet 1 .


