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Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Egyesített Szociális Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021. január 1. – 2025. december 31. napjáig, 5 évre szól.
A munkavégzés helye:
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.
A magasabb vezetői beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az integrált intézmény Alapító okirat szerinti tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése, irányítása,
ellenőrzése és szakszerű, költséghatékony működtetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
➢ magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető, és a közalkalmazott - a kinevezés szerinti munkaköre mellett - látja el a magasabb vezetői,
illetve vezetői beosztásból eredő feladatait,
➢ a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I. 07.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében az intézményvezető számára előírt
felsőfokú szakirányú végzettség,
➢ a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló
25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel, a vezetőképzés elvégzését
igazoló tanúsítvány megléte,
➢ legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a
szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat,
➢ magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
➢ büntetlen előélet,
➢ cselekvőképesség,
➢ vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

➢ a szociális ellátás területén szerzett vezetői tapasztalat,
➢ szociális szakvizsga megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, melyek hiánya a pályázat érvénytelenné
nyilvánítását vonja maga után:
➢ fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
➢ az intézmény vezetésére, fejlesztésére, szakmai és gazdasági hatékonyságára vonatkozó szakmai
program,
➢ az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
➢ 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, továbbá annak
igazolására, hogy a pályázó nem áll büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a Kjt.
20.§ (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok,
➢ a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
➢ a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél vele szemben a Kjt. 41.§-a és a 43/A.
§-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn,
➢ a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a véleményezők és döntéshozók részére történő
megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításához hozzájárul,
➢ a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés
tartását kéri,
➢ a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
„KÖZIGÁLLÁS” közszolgálati állásportálon történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kulik Edina Humánszolgáltatási Főosztály
Szociálpolitikai Osztály intézményi referens nyújt, a 296-1300/1334 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Egy eredeti példányban Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri
Hivatal Humánpolitikai Osztályának címezve (1184 Budapest, Üllői út 400.) zárt borítékban postai úton
történő megküldésével vagy személyesen Megyesi Eszter osztályvezető részére (1184 Budapest, Üllői út
400.), valamint elektronikus úton a hr@bp18.hu e-mail címen keresztül szíveskedjen eljuttatni. Kérjük a
borítékon feltüntetni: „Pályázat az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztásra".
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A vezetői pályázatok elbírálására a Kjt. 20/A.§-ának (6) bekezdése és a Rendelet 1/A.§ (9)-(12) bekezdésének
rendelkezései irányadók. Hiánypótlásnak helye nincs, a hiányosan, vagy késedelmesen benyújtott
pályázatokat a pályáztató érvénytelennek nyilváníthatja annak érdemi elbírálása nélkül.
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 60 napon belül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata hirdetőtábláján és a
www.bp18.hu, www.kozigallas.gov.hu honlapon, a „KÖZIGÁLLÁS” közszolgálati állásportálon történő
megjelenés napjától számított 30 nap.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 6-ig

