36/2013. (II. 21.) Kt. határozat melléklete
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § rendelkezései
alapján pályázatot hirdet az
Egyesített Szolgáltató Központ
intézményvezetői (magasabb vezető)
beosztása ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2013. május 1. napjától 2018. április 30. napjáig szól. A
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése értelmében
a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A munkavégzés helye:
1172 Budapest, Liget sor 46.
A munkakörbe tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai tekintetében, képviseli az
intézményt, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály, kollektív szerződés, szabályzat nem utal más hatáskörébe. Az intézmény vezetője
felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, felel továbbá a rendelkezésre álló költségvetés
alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, az
intézmény által ellátott közfeladatok megszervezéséért és ellátásáért, az egészséges és biztonságos
munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és az
intézmény által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevőkkel való megfelelő együttműködésért, a
szakmai etika normáinak betartásáért és betartatásáért.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
a) a 13/2002. (III.28.) EüM rendelet 1.§ (1) bekezdése értelmében:
- orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség valamint
- egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú
továbbképzési szakon szerzett képesítés (ez utóbbi feltétel alól felmentés adható a 13/2002.
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(III.28.) EüM rendelet 1.§ (2) bekezdése illetve 4.§ alapján) [Amennyiben a pályázó nem
rendelkezik jelen pontban előírt képesítéssel nyilatkozat csatolása szükséges arról, hogy a
képesítést a jogszabályban meghatározott határidőn belül megszerzi, amennyiben ilyen
irányú tanulmánya jelenleg folyamatban van, akkor az arról szóló igazolást kell a pályázati
anyaghoz csatolni.];
b) az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete értelmében:
- szociális munkás vagy szociálpedagógus vagy andragógus vagy okleveles szociális munkás
vagy okleveles szociálpolitikus vagy okleveles egészségügyi szociális munkás vagy ápoló
vagy gyógytornász-fizioterapeuta vagy okleveles rehabilitációs szakember vagy
mentálhigiénikus vagy szociális menedzser vagy konduktor vagy gyógypedagógus
végzettség vagy igazgatásszervező végzettség szociális igazgatás szakirányú végzettséggel
vagy
a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. Rész I./2./A. pontja értelmében:
- orvos vagy pszichológus vagy pedagógus vagy intézetvezető vagy szakoktató vagy védőnő
vagy felsőfokú szociális alapvégzettség vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA);
c) a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése értelmében:
- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás vagy a közoktatás területén
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
A pályázónak az a)-c) pontok mindegyikében foglalt feltételeknek meg kell felelnie!
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 önkormányzati fenntartású intézmény vezetése során szerzett tapasztalat
A pályázat tartalmi követelményei, a pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok,
igazolások:
- a személyi adatokat tartalmazó valamint a szakmai és a vezetői gyakorlatot is igazoló
részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes program,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata,
- a végzettségeket, szakképzettségeket igazoló oklevelek másolata,
- a pályázati eljárással összefüggésben a pályázati anyagban foglalt személyes adatok
kezeléséhez történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat,
- a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (7) bekezdésének e) pontjában
meghatározott nyilatkozat,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a pályázó kéri-e a Képviselőtestület zárt ülésének tartását a döntés meghozatala során.
Az intézményvezetői állás betölthetőségének várható időpontja és feltétele:
Az intézményvezetői állás 2013. május 1. napjától tölthető be.
Az intézményvezetőt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 6. § (2) bekezdése szerint.
A pályázat benyújtásának határideje:
A benyújtási határidő a pályázati felhívásnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes
oldalán (https://kozigallas.gov.hu) történt közzétételétől számított 45 nap.
A pályázatok benyújtásának formája, helye illetve módja:
 postai úton, a pályázatnak Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának Polgármesteri Iroda Egészségügyi és Szociális Csoportja címére
történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 165.),
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 vagy személyesen Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodáján ügyfélfogadási időben.
A pályázatot papír alapon, lezárt borítékban, egy példányban, „Intézményvezetői pályázat –
Egyesített Szolgáltató Központ” megjelöléssel kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.
A pályázati kiírás elsődleges közzétételének helye, ideje:
A https://kozigallas.gov.hu oldalon történt publikálás időpontja: ………
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának
(www.rakosmente.hu) a közzététel időpontja: …………….
Az Egészségügyi Közlönyben a közzététel időpontja: …….….
A Szociális Közlönyben a közzététel időpontja: ………….

honlapján

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.rakosmente.hu honlapon
szerezhető.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pádár Gabriella csoportvezető nyújt a 06
1 2533335 telefonszámon.
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a 41/2013. (II. 21.) Kt. határozat melléklete
I. sz. melléklet

Rákosmente Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
bemutatása
Adatok E Ft-ban
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség összegei

MEGNEVEZÉS

Sorszám

2013.

2014.

2015.

2015. után

1

2

3

4

5

6

Helyi adók

01

5 796 345

5 400 000

5 400 000

Osztalék, koncessziós díjak

02

Díjak, pótlékok, bírságok

03

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel

ÖSSZESEN
7=(3+4+5+6)

7

5 400 000

21 996 345
-

21 100
181 000

21 100
100 000

100 000

100 000

481 000

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó
bevételek

06

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

2 000

Saját bevételek (01+… .+07)

08

6 000 445

5 500 000

5 500 000

5 500 000

22 500 445

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

3 000 223

2 750 000

2 750 000

2 750 000

11 250 223

457 980

451 269

441 269

2 348 564

3 699 082

225 480

254 380

254 380

2 161 675

2 895 915

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési
kötelezettség (11+…..+17)

2 000

10

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..
+25)

212 500

20 000

176 889

20 000

-

500 000

176 889

10 000

-

176 889

10 000

-

743 167

60 000
500 000

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel
(09-26)

500 000

500 000

957 980

451 269

441 269

2 348 564

4 199 082

2 042 243

2 298 731

2 308 731

401 436

7 051 141

27

1. oldal

