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Budakalász Város onkormányzat Társadalmĺ Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

2022. szeptember 19-én (hétfől 15:40 órakor
megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Balogh Csaba elnök

Rácz Mĺklós Benedek tag

Czinke Zsuzsanna tag

Dr. Váli lstván Frigyes tag

Tolonics lstván tag

Németh Erĺka külsős bizottságitag
Lontainé Hegymegi Erzsébet külsős bizottsági tag

Dr. Deák Ferencjegyző

Jegvzőkönw vezető: Müller Enikő
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tavasolt napÍrend:

Nvílt ndpirendi pontok:

L. Javaslat használatiszerződés megkötésére a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal
1'L8 l 2022.(lX. 19. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

2. Javaslat a Kalászi ldősek Klubja intézményvezetői pályázatának kiírására
I2o / 2022.(lX' 19. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Társadalmĺ Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Zárt napirendi pont:

3. Javaslat rendkívüli eseti telepĹilési támogatás elbírálására
Bĺzottságĺ hatáskör

Tárgyalja: TársadalmĺSzolidaritásésHumán ÜgyekBĺzottsága

Előterjesztő: Balogh Csaba bizottságĺ elnok

Balogh Csaba elnök köszönti a megjelenteket. A rendkívülĺ bizottsági Ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a

bizottság 6 fővel határozatképes.

15:41 kor megérkezett Németh Erika külsős bizottságitag, a tagok száma 7 főre emelkedett.

A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 7 egyhangú igen szavazattal a napirendet elfogadta,

Balogh Csaba bizottsági elnök a jegyzőkönyv hitelesítőjének Lontainé Hegymegi Erzsébet külsős bizottsági

tagot bízza meg 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal.

N o pÍ re nd meatő rovol ő sa :

t. Javaslat használatiszerződés megkötésére a Pest Megyei PedagógiaiSzakszolgálattal
tL8 / 2022.(lX. 19' ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tá rsada lmi Szolida ritás és H umá n Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Balogh Csaba elniik: lsmerteti az előterjesztést

Balogh Csaba elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászólás, kérdés nem érkezett. Balogh Csaba elnĺik szavazásra bocsátja a határozati javaslatot'
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A Társadalmĺ Szolidarĺtás és Humán Ügyek Bĺzottsága 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

85/2022. (!X.19.) TSZHB határozat:

Budakalász Város onkormányzat Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a

Képviselő Testületnek az alábbi határozati javaslatot:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Pest Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Szentendrei Tagintézményének Korai fejlesztő csoportja részére 2022' szeptember 12. napjától
2022. december 3L. napjáĺg a Budakalászi Bölcsőde Mályva utcaĺ Tagintézménye kb. ].0m2-es helyiségét (1.

raktár) egyénĺ koraifejlesztő foglalkozások megtartására térítésmentesen használatba adja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mel|ékletét képező használati szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnoke

2. Javaslat a Kalászi ldősek Klubja intézményvezetői pályázatának kiírására
1'2o l 2022'(lX. 19. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Társadalmĺ Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Eĺőterjesztő: Dr. Göbl Rĺchárd polgármester

Balogh Csaba elnök: lsmerteti az előterjesztést.

dr. Deák Ferenc jegyző: A felmondás oka, hogy felkérték az otthonához közeli szociálĺs intézmény ellátására,

közelebb van a lakóhelyéhez.

Lontainé Hegymegi Erzsébet külsős bizottság!tag: Reméljük, hogy jó jeĺöltet találunk.

Balogh Csaba elniik: Van-e kérdés, hozzászőlás?

További hozzászóĺás, kérdés nem érkezett. Balogh Csaba elnök szavazásra bocsátja a határozatĺ javaslatot.

A Társadalmi Szolidarĺtás és Humán Ügyek Bizottsága 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattat az

alábbi határozatot hozta:

86 l 2022. (lX. 19. ) TszH B hatá rozat:

Budakalász Város onkormányzat Társadalmi Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a

Képviselő Testületnek az alábbi határozati javaslatot:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakalász Város Önkormányzat
fenntartásában műkodő Kalászi ldősek Klubja (20LJ. Budakalász, Táncsĺcs u' 19.) vezetői állásának, magasabb

vezető munkakornek a betöltésére a hatályos jogszabályok alapján nyilvános pályázatot hirdet meg az alábbi
feltételekkel:

Budaka lász Vá ros Önkormányzat Képvise|ő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992' évi XXX|ll. törvény 20/B. s alapján
pályázatot hirdet a KALÁszl IDőSEK KLUBJA (Budakalász, Táncsics u. 19.)

intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

3/s



A kcizalkalmazottijogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazottĺjogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaĺdő

A vezetői megbízás időtartama: határozott ldő,2022. december 1'-től - 2027 . november 30-ig.

A munkavégzés helye: Pest Megye ,20'J"J' Budakalász, Táncsĺcs u. ]"9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízássaljáró lényeges feladatok:

A Kalászi ldősek Klubja szakmai, pénzügyi és gazdaságĺ irányítása, továbbá az intézmény képviselete és

törvényes műkodtetése, az intézményen belül a munkáltatóijogok gyakorlása.

llletmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ,,közalkalmazottak jogállásáról szóló"

1992. évi XXXlll. törvény, valamint az e törvénynek a szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi

ágazatban történő végrehajtásáról szólő Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
. az 1'/2000. (l.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében intézményvezető munkakorben előírt

felsőfokú képesítés,
. a 257/2000.(xll.26.) Korm. rendelet 3. $' (3) bekezdésében meghatározott - felsőfokú végzettséget

vagy felsőfokú szakmai képesítést ĺgénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségÜgyi ellátás,

illetve a közoktatás terÜletén betöltött munkakörben szerzett - legalább 5 év szakmai gyakorlat,

. szociális szakvizsga meg|éte,

. felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel, ĺnternet, egyéb a vezetőĺ tevékenységhez

tartoző szoftve re k, progra mo k)

. bĹintetlen előélet, cselekvőképesség

. vagYonnyĺlatkozat tételi eljárás lefolytatás megbízás esetén.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

. helvismeret
o poľltos, precíz és igényes munkavégzés
. jó kommunikációs készség
. kiemelkedő konfliktuskezelő képesség
. emPatikus személyiség
. ,,B" kategóriás vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
. fényképpel ellátott szakmaĺ önéletrajz,
. az ĺntézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre

épülő rovid és középtávú fejlesztési elképzeléseket,
. a végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások során az eredeti

okiratok bemutatása mellett,
. közalkalmazottijogviszony létesítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
. a pályázó nyĺlatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adataĺnak a pályázatĺ

e ljá rá ssa l összef tiggő keze lésé hez hozzájár ul,
. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,
. a pályáző nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt bizottságĺ és képviselő-testületi Ülésen

történő tá rgyalásá ho z járul hozzá.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. december 1. napjátó| tölthető be.

A vezetői pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 31.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan továbbĺ információt Selmecĺné Sulyok Nikolett humánpolitikai Ügyintéző

nyújt a +36(26)340-266 vezetékes telefonszámon'

A vezetői pályázat benyújtásának módja:
. Postaĺ úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Budakalász Város onkormányzata címére történő

megküldésével (201L Budakalász, Petőfi tér 1.).

Kérjük a borítékon minden esetben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

,,1'/5435/2o22" valamint a munkakör megnevezését: ,,Kalászi ldősek Klubja intézményvezetői
pályázat".
. Személyesen, szintén zárt borítékban, ugyancsak a fenti címre a fenti előírások alapján.

A pályázat elbíráIásának módja, rendje:

A vezetői pályázatok alapján a megbízásról Ż57 /2000.(xll.Ż6.) Korm. rendelet 1.9-ban foglaltak

figyelembevételével Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai között kell lennie
- a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének,
- magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviseleti szovetség, illetőleg egyesület

képvĺselőjének vagy a szakma szerint ĺlletékes szakmai kollégium tagjának (MSZEDDsZ országos

Vezetőség Pest Megye)

A bizottság a kiírt feltételeknek megfeIelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A bizottságnak a

meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók

alkalmasságára vonatkozó véleményét.

A pályázatĺ feltételeknek megfelelő pályázatokat a bĺzottsági véleménnyel együtt a pályázatok elbírálására
jogosult személy Vagy szerV elé kell terjesztenĺ'
A pályázatĺ eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belĹil le kell folytatnĺ, eredményéről

valamennyi pályázót írásban értesíteni kell'

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatĺ eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:2022. december 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: www.budakalasz.hu, oktatási és Kulturális Közlony (zo2Ż.

október), Budakalászi Hírmondó (az újság megjelenésétől fÜggően)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budakalasz.hu honlapon szerezhet.

Határidő: azonnal
Fe]elős: bizottság elnöke

Balogh Csaba elnök: Nyílt napĺrendi pontoknak vége. A bizottság zárt ĺ.jlésen folytatja a munkát

3 ąuC{ao.
Balôgh Csaba

LJ_-: Iĺ*-_Ć:
Lonta!né Hegymegi Erzsébet

jegyzőkö nyv-h ite lesítő

K.M.F

bĺzottságielnok

M E n

jegyzőkcinywezető
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