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A munkaktirbe tirtoz6, itlen,e a vezet6i megbizrlssal jir6 l6nyeges feladatok: Az intezminl altal

nyujtott gyermekj6l6ti szolgaltatas cs csal6dsegites iranyitrisa. koordinalasa. A niunk6ltatoi t'eladatok

"ilita.r, 
-u 

szaksierii €s jogszerii l'eladatell6tris biaositrisa. a t'enntart6val 6s int6zmdnyeivel val6

kapcsolattartiis. egyiittmtikcid6s. a folyamatos ds preciz adminisZrrici6, adatszolgaltatas biztositesa.

A prilyizat elnyer6s6nek felt6telei:
a) A t5/1998. (lV. 30.) NM rendelet 2. melldklet szerinti csal6d- ds gyermekj6t6ti szolg6lat ds

csal6d- 6s gyermekj6ldli kdzpont magasabb vezeto beosztiis 6s egyben a csaliid- es

gyermekj6l6ii szolgilat csalddsegito munkakcir ellatas6hoz sztks6ges valamely lelsofokti

k6pesft6s,

,{c9
"{Kr\o\\r

KtsztiLr AZ EGtszsEciicyr Es SzoctAlls Blzorrsic
2017. oKToBER 16, r,lp;Ax MEcrARTorr 8. sz. NYiLT iLESENEK

JECYZOKONYVIBOL

2. \ap irendi nont:

P6lyrizati kiiriis a Napraforg6 Csakid- 6s Gyermekj6leti Kdzpont magasabb vezetdjdnek

megbiziisiira
K6pvisel6-testiileti diint6st ig6nyel!

Eloterjcszlo: dr. Csomor Ervin alpolgdrmester

9112017. (X. 16.) E. SZ. B. hatdrozat:

Budapest Foviiros XVI. keriileti 0nkormiinyzat Kdpviselo-testiiletdnek
Egeszsdgiigyi 6s Szociiilis Bizottsbga j avasolj a Budapest Fovdros XVI.
keriileti Onkorm6nyzat K6pviselo-testtiletenek, hogy irjon ki prily6zatot

a Napraforg6 Csaldd- ds Gyermekj6ldti Kdzpont magasabb vezetojdnek

mcgbiz:isara. az alabbiak szerint:

..BUDAPE,ST FOVAROS XVI. KERTLETI ONKORMANYZAT
KEPVISEL6.TESTULETE

PALYAZATOT HIRDET

a Napralbrg6 Csaltid- ds Gyermekjoldti Kdzpont csalldsegit6 munkaktirenek bettjlt6s6re

magasabb vezet6i (intezmenl'vezet6i ) megbiz{ssal.
- uz intizminyvezet6 kozalkalmazotti jogNiszory)dnak nyugdijazas miatti megsz{inise okdn

- az al6bbiak szerint:

A ktizalkalmazotti jogviszony id6tartama: hatiirozatlan idejri kdzalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatds jellege: teljes munkaido

A magasabb vezet6i megbizris kezdti napja: 2018. t'ebrudr 16.

A magasabb vezetoi megbizirs megsziinds6nek id6pontja: 2023. februar l5'

A munkav6gz6s helye: 1 163 Budapest' Czitiki ulca 22.



b) legaldbb 6t dv felsofok[ vegzelts6get vagy I'elsolbku szakmai k6pesitdst igdnylci' a

gy-ermekvddelem, a szoci6lis 
"itatar, 

a. egdszseg0gyi elliitris, itletve a k<jzoktat6s teri.ilet6n

c)
d)
e)

bet6ltdtt munkak<irben szerzelt szakmai gyakorlat,

bilntetlen el66let.
vagyonnyilatkozat t€tel,
a magasabb vezeto beosztiis ell6t6sara megbizdst az

krizalkalmazotti jogviszonyban 6ll. vagy a megbiziissal

munkakdrbe kinevezheto.

kaphat, aki a munkiiltat6val
e91 idejiileg kdzalkalmazotti

A p lyizat r6szek6nt benyrijtand6 iratok, igazolisok:
a) n pAlyazo szakmai eletrajza.

b) Az int6zmdny vezetdsdre vonatkoz6 rdszletes vezetdsi program,

cy A vdgzetrsdgel 6s szakmai gyakorlatot igazol6 dokumentumok, kdpesitdsi eloirrisok mrisolata.

d) 3 h6napn6l nem r6gebbi eredeti biintetlen elo6letet igazol6 okirat (erkdlcsi bizonyitvdny),

.i Nyilutlorut, mely-ben a pitlyaz6 hozzdjixul ahhoz. hogy pdlyir,ati TluCtI 3 Szakmai-

rrukdrtOi Bizottsiig, valamint a Budapest Fovaros XVL keriileti Onkormiinyzat

Ilg6szs6gtigyi ds Szocirilis Bizottsriga. ds Kdpvisel6+estiilete megismerje, 6s abba

berekintien. tudom6sul v6r,e. hogy a paly rizati elj6r6s lelblytatds6val <isszeftiggo feladatokat

a jegl'zo. es 6ltara a munkakdrtikben elre megbizott szemdlyek v6gzik' akik a

dokumentumokba betekintenek.
f) Nyilatkozat arr6l, hogy a pAlyiaat elfbgad6siira vonatkoz6 eloterjesadst a Kdpviselo-testtlet

zdrt iildsen targyalja-e
g) Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-t6teli kdtelezettsdg vdllal6srir6l

i't n' patya6, nyilatkozai6t an6l, hogy a pirlyinati anyagdban foglalt szemdlyes adatainak a

pdly tzati elj 6r6ssal 6sszeftigg6 kezel6sdhez hozz|jdni

A pfl1[zat eln1er6s6n6l el6nl't jelent:
a) r czet(ii tapasztalat

A pill'rizat benl rijtrisdnak hatrirideje:
201 7. novcntber 18.

A prlly6zat elbirril6sinak hatdrideje:
201 8. janurir 3 1 .

Informdci6t nlujt: Mtiller Kinga int6zmdnyi irodavezet6 (mail mullerkinga 6bp l6.hu, tel.: +361

Illetm6ny:
e kozalkalmarottak jog6lkis6r6l sz6l6 1992. dvi XXXIll. tdrveny. 6s a vdgrehajtiisrir6l sz6l6

257]2OOO. (XI1.26.) Korm. rendelet 4.. ds 5., melldklete szerint keriil meg6llapitasra. valamint az

illetm6ny.kieg6szit6si illetoen Budapest Fovriros XVl. kergteti flnkormanyzat polgrirmesterenek

dcintesc alapj6n.
igy.U jutuiatof: cafeteria havi 5000.- Ft d(6kben ds evi 34. 000.- Ft ruhazati kdltsdgt6rit6s.

A pelyazatot Budapest Fovdros XVl. kerUleti onkormanyzat Potgrirmesteri Hivataliinak lntdzmenyi

Irodajrihoz kell eljuftatni zart boritdkban. cim: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

R borirekra kerjuk raimi: a pb|yilz6 nev6t, cimdt, 6s hogy ',Pitlyinat a Napraforg6 Szolgdlat

int6zm6npezetdi megbizisdra."

401I 733)."
Javasolja tov6bbri. hogy a Kdpviselo-testiilet kdrje fel a Polg6rmestert'

trogf iotz. okt6ber i7-ei megjelendssel gondoskodjon a p|lydzat

toZreteteterOt a Kormdnyzati Szem6lyiigyi Szot96ltat6 ds Kcizigazgat6si

K6pzdsiKdzpontweboldaLin,valamintmegjelentet6s6rolal6'Kertileti
Uj.agUun 6s az Onkorm6nyzat weboldakin, 6s hogy a jogszab6lyi



ltlteteleknekmegl.eleloengondoskodjonap|lyazatbiralasritelokdszit6
szakmai bizottsiig megalakitiisr6l.

Javasolja a Kdpvisel6-testiiletnek, hogy a szakmai elokdszito bizotts6gba

a fenntart6 k6pvisel6jek6nt Dr. Csomor Ervin alpolg6rmestert, Erdosnd

Dr. Kocsis Helga HumAn Ugyosztrilyvezetot ds Miiller Kinga

Intdzm6nyi lrodavezetot delegrilja.

Hatdrido: 2017. okt6ber 18.

Felelos: Gasp6r J6zsef bizotts6gi eln6k

Szavazds eredm6nye: 5 igen' egyhangt

Budapest, 201 7. okt6ber I 6.

(a.iegyzokdnyv d6tuma)

G6sp6r J6zsef
bizottsrigi elndk

sk.

Dobre D6niel
jegyz6kdnyv hitelesito

sk.

A kivonat hiteldiil: q
Erdosn6 dr. Kocsis Helga

Hum6n Ugyosa6lyvezeto

A kiatlit6s d6tuma: 2017. okt6ber l7 /j
\f


