JAVASLAT
az Ózdi Városüzemeltető Intézmény
igazgatói beosztásának ellátására vonatkozó
pályázat kiírására

Ózd, 2020. február 13.

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály
Képviselő-testületi Osztály

Nagy Zsuzsannának, az Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatójának
vezetői megbízása 2019. december 31. napjával - közalkalmazotti
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése miatt megszűnt.
Erre tekintettel szükségessé válik pályázat kiírása az intézmény igazgatói
beosztásának ellátására.
Az intézményfenntartó önkormányzat a vezetői beosztás ellátására kiírt
nyilvános pályázati felhívást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (4) bekezdése szerint
köteles közzétenni a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat
ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán,
valamint a helyben szokásos módon, esetünkben Ózd város honlapján.
A pályázat benyújtásának határideje a személyügyi központ internetes
oldalán való közzétételtől számított 30 napnál rövidebb nem lehet.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a magasabb vezetői beosztásra
kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő
huszonegy napon belül a megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott
legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.
A bizottságnak nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület
tagja kivételével – a megbízási jogkör gyakorlója.
A megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményének
mérlegelésével dönt a vezetői megbízásról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázati felhívást a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá, valamint a
pályázatokat véleményező bizottság tagjait válassza meg.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
....../2020. (II.13.) határozata
az Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatói beosztásának ellátására
vonatkozó pályázat kiírásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület az Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatói
beosztásának ellátására pályázatot ír ki a határozat 1. melléklete
szerinti tartalommal.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Képviselő-testületi Osztály
vezetőjét a pályázati kiírás közzétételére és az eljárás
lebonyolítására.
3) A Képviselő-testület a pályázók meghallgatására és a pályázatok
véleményezésére bizottságot hoz létre, melynek tagjává
- …………………………….. -t
- ……………………….…….–t és
- ……………………………..–t
választja meg.
Határidő:
A pályázat közzétételére: 2020. február 20.
Az eljárás lebonyolítására: 2020. május 31.
Felelős:
Képviselő-testületi Osztály vezetője

1. melléklet a ……/2020. (II.13.) határozathoz

Pályázati felhívás
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (3600 Ózd, Városház tér 1.)
pályázatot hirdet az Ózdi Városüzemeltető Intézménynél
igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
5 év határozott időre, 2020. június 1. napjától – 2025. május 31. napjáig szól
A munkavégzés helye: Ózdi Városüzemeltető Intézmény
3600 Ózd, Zrínyi út 5/B.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény vezetői feladatainak ellátása kiterjed az alábbi
szakterületek irányítására, és felügyeletére:
a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
meghatározott településrendezési, környezetvédelmi, vízrendezési, köztisztasági,
közútkezelési és környezet-egészségügyi feladatok,
b) az Ózdi Művelődési Intézmények, valamint az óvodák költségvetési tervezési,
beszámoló készítési kötelezettségének összefogása, intézményenkénti elszámolások
megtétele,
c) a köznevelési intézményekben az üzemeltetés megszervezése,
d) Ózd Város Önkormányzata vonatkozásában a közfoglalkoztatás megszervezése,
e) munkáltatói jogok gyakorlása az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban,
munkaviszonyban,
megbízásos
jogviszonyban,
valamint
közfoglalkoztatási
jogviszonyban álló foglalkoztatottak tekintetében.
Az illetmény és juttatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
a) felsőfokú műszaki, gazdasági vagy pénzügyi végzettség,
b) költségvetési, gazdálkodási területen szerzett legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat,
c) b) pontban megjelölt szakterületen szerzett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
d) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a pályázat elnyerése esetén,
e) magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, foglalkozástól
való eltiltás hatálya alatt nem áll.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
a) az önkormányzattal és intézményrendszerével
kapcsolatrendszer,
b) helyismeret,
c) közfoglalkoztatás szervezésében való jártasság

meglévő

széleskörű
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Elvárt kompetenciák:
a) kiváló szintű tervező, szervező és irányító képesség,
b) stratégiai gondolkodás,
c) jó kommunikációs készség,
d) határozott egyéniség,
e) jó problémamegoldó képesség,
f) precíz munkavégzés,
g) felelősségtudat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a) a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
b) az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes vezetői program,
c) a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okiratok másolata,
d) a szakmai gyakorlat igazolására szolgáló dokumentumok másolata,
e) 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
f) a pályázó nyilatkozata arról, hogy
= nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
= vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényben meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn,
= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul, valamint a
pályázatot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
= ha a pályázattal kapcsolatos döntés tárgyalásakor zárt ülés tartását kéri,
= a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozatot tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2020. június 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Kovács György, az Ózdi
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályának vezető-helyettese a
48/574-160 telefonszámon nyújt.
A pályázat benyújtásának módja:
a) postai úton Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének címére történő
megküldésével (3600 Ózd, Városház tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a H/1293/2020. azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: ÓVI Igazgató
b) személyesen Ózd Város Polgármestere részére (3600 Ózd, Városház tér 1.).

A pályázat elbírálásának módja és rendje: a benyújtott pályázatokat a szakértői
bizottság véleményezését követően Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bírálja el. Ózd Város Önkormányzata a pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Ózd város honlapja – 2020. február 20.
A kozigallas.hu publikálási időpontja: 2020. február 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő
kerül kikötésre.

