Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
125/2011.( XI.29.) KT határozat
A Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény intézményvezetői pályázat
kiírása tárgyában.
1.) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete e határozatában rögzíti, hogy
a Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény intézményvezetői
beosztására pályázatot ír ki.
2.) A kiírandó pályázat szövegét a képviselő - testület az alábbiakban rögzíti:
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzata pályázatot hirdet
Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény
Intézményvezetői beosztás ellátására betöltésére.
A munkavégzés helye: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízássál járó lényeges feladatok: Az intézmény
szakmai munkájának koordinálása, szervezése, ellenőrzése, gazdálkodásának vezetése,
munkáltatói jogok gyakorlása, zavartalan működés biztosítása az intézményi ellátás körébe
tartozó feladatokon.
Az intézmény tevékenysége: lakás és kommunális, feladatok, közfoglalkoztatással
kapcsolatos feladatok, konyhaüzemi feladatok.
A megbízás időtartama: 5 év (2012.02.01.-2017.01.31.)
Az álláshely betöltésének ideje: 2012. február 01.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
Pályázati feltételek:
- képesítés: településüzemeltetési felsőfokú szakirányú végzettség,
- legalább 1-3 év a pályázat képesítési előírásának megfelelő szakmai képesítést igénylő
szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet, cselekvő képesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hasonló területen intézményvezetői munkakörben szerzett tapasztalat,
- B kategóriás vezetői engedély, felhasználói szintű informatikai ismeret, helyismeret.
A pályázathoz csatolni kell:
- az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, képzettséget igazoló
okmányok hitelesített másolatát,
- büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- szakmai önéletrajzot (amely tartalmazza a szakmai gyakorlat meglétét is),

-

az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálását nyílt, vagy zárt ülésen kéri-e,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására
vonatkozó a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes
költségvetési intézményekre vonatkozó 77/1993. (V. 12.) kormányrendelet szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: Nemzeti Közigazgatási Intézet közszolgálati
állásportálon történő megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának menete: A pályázókat Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának
illetékes Bizottsága és a Képviselő-testület hallgatja meg.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati határidő lejáratát követő első ülésen.
A pályázat benyújtásának módja: 2 példányban
- személyesen Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterénél (5462
Cibakháza, Szabadság tér 5. sz.),
- postai úton: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének címezve (5462
Cibakháza, Szabadság tér 5. sz.).
3.)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen határozat szerinti pályázat
meghirdetésétől, illetve közzétételéről gondoskodjék, mégpedig úgy, hogy az
megjelenjen Nemzeti Közigazgatási Intézet közszolgálati állásportálján, valamint
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata székhelyén, a helyben szokásos módon.
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen

4.)

A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni kell:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyzőt
Képviselő-testület tagjait –helybenJász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt –SzolnokNagyközségi Könyvtárat – helyben Irattárat
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Cibakháza, 2011. november 29.
Hegyes Zoltán
Polgármester

