Melléklet a 6/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi határozathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján a Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény
intézményvezető állásának betöltésére pályázatot hirdet.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott időre 2022. március 31-ig tart.
Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2017. április 1-től 2022. március 31-ig).
Betöltendő munkakör: intézményvezető.
Megbízás: intézményvezető (a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető).
A munkavégzés helye: 2628 Szob, Szent Imre utca 12.
A munkakörrel, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény (Szob, Szent Imre utca 12.) alapító
okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakszerű és gazdaságos
működtetése, irányítása és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-

Főiskola, felsőfokú gazdasági, vagy műszaki végzettség,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Kjt. 20. § (2d) bekezdésében felsorolt kizáró ok nem áll fenn, magyar
állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
A Kjt. 20/B. § (2) bekezdés alapján a magasabb vezetői ellátásra megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázathoz csatolni kell:
-

A pályázó részletes szakmai önéletrajza
Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja

-

-

-

-

90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz
arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt.20.§ (4) és (5) bekezdésében
foglalt követelménynek
A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a
pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra
hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt
vevők ismerhetik meg
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén a munkaköri
(közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban)
összeférhetetlenség nem áll fenn
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségének teljesítését vállalja
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt.

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével
hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság
meghallgatásán kell bemutatni.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 6.
A pályázat benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázat 1 eredeti példányának Szob Város Önkormányzata (2628 Szob,
Szent Imre u. 12.) címére történő megküldésével.
 Személyesen, dr. Holocsi Krisztián jegyzőnek benyújtva (Szobi Polgármesteri Hivatal
2628 Szob, Szent Imre u. 12.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. előírásainak megfelelően a pályázatokat a
kinevezési jogkör és megbízási jogkör gyakorlója által összehívott véleményező bizottság – a
pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről Szob Város
Önkormányzat Képviselő-testülete – a kiírásnak megfelelő pályázók személyes megjelenése
mellett – mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi
pályázót írásban értesít. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánításának jogát.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.szob.hu – 2017. február 3.
- Szob Város Önkormányzata hirdetőtábláján – 2017. február 3.
- a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való
közzététellel egyidejűleg – 2017. február 3.

