
2023. 02. 27. 14:06 Megtekintés

admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=641374 1/3

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt évre, 2023. június 1. napjától 2028. május 31. -
ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9330 Kapuvár, Iskola utca 25-27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okirat szerinti szakszerű és törvényes működtetése, vezetése,
zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása,
ellenőrzése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak
felett. Az intézmény tevékenysége: időskorúak, demens betegek bentlakásos ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 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 az irányadók.
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Pályázati feltételek:

•         Főiskola,
•         a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól

és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú
mellékletében intézményvezetői munkakörben előírt felsőfokú végzettség,

•         legalább öt 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,

•         szociális szakvizsga megléte vagy annak a megbízást követő 2 éven belüli
megszerzésére történő kötelezettségvállalás,

•         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         cselekvőképesség,
•         büntetlen előélet,
•         magyar állampolgárság,
•         magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz,
•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
•         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
•         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5)
bekezdése alapján, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó
nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, melyet legkésőbb a döntés
meghozatalának napjáig kell benyújtani,

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul,

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

•         a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezető
beosztásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
41. §-ában és 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn,

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő
gondnokság alatt,

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott
véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez,

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 11.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintér Róbert aljegyző nyújt, a
96 596003 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete címére történő megküldésével (9330 Kapuvár, Fő tér 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
TITK/91-3/2023. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

•         Személyesen: Kapuvári Polgármesteri Hivatal Titkársági Csoport, Győr-
Moson-Sopron megye, 9330 Kapuvár, Fő tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő
munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd
a bizottság javaslata alapján dönt a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A pályázat
kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kapuvar.hu honlap - 2023. március 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot két példányban kell benyújtani. Az eredeti példány valamennyi – a
pályázat részeként benyújtandó iratot, igazolást – tartalmazza. A második példányt
elektronikusan PDF formátumban kell megküldeni, ami csak a szakmai önéletrajzot és
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot tartalmazza. Postai úton
történő benyújtás esetén a pályázat benyújtásának határideje (2023. április 11., kedd) a
pályázat beérkezésének határnapja.

 
 

Nyomtatás


