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Enying Város Önkormányzata

                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Enying Város Önkormányzatának Városgondnoksága

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8130 Enying, Vas Gereben utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban meghatározott közfeladata: városüzemeltetés, kommunális
szolgáltatások igazgatása. Az alaptevékenység meghatározása: Enying város
városüzemeltetési feladatainak ellátása. Közterületek, parkok gondozása. Kül-, és
belterületi csapadékvíz csatorna karbantartása. Nem közművel ellátott háztartási
szennyvíz begyűjtése és elhelyezése. Kül-, és belterületi utak, hidak fenntartása. Lakás
és nem lakáscélú ingatlan kezelése és karbantartása. Építőipari karbantartási munkák.
Temető fenntartási tevékenység. Önkormányzati intézmények, épületek üzemeltetése,
takarítási tevékenység. Építményüzemeltetés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés,
•         Főiskola, Egyetem (jogi, közgazdasági, agrár vagy műszaki szakirányú

felsőfokú végzettség)
•         Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

•         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

•         Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Helyismeret
•         Több szakirányú végzettség együttes megléte
•         Hasonló területen szerzett tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Kiváló szintű precizitás
•         Kiváló szintű terhelhetőség
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
•         Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
•         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást

tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5)
bekezdésében foglalt követelményeknek

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati elbírálásról szóló előterjesztést a
Képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra
hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbíráslásban
részt vevők ismerhetik meg

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezés esetén a munkaköri
(közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban)
összeférhetetlenség nem áll fenn

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja

•         Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő

gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gajdics Katalin nyújt, a
06706848174 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Enying Város Önkormányzata címére történő

megküldésével (8130 Enying, Kossuth L. utca 26. 26. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/8153-
2/2022 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

•         Elektronikus úton Gajdics Katalin részére a munkaugy.pmhiv@enying.eu E-
mail címen keresztül

•         Személyesen: Gajdics Katalin, Fejér megye, 8130 Enying, Kossuth L. utca 26.
26. 2-es iroda.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott
eseti bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a kinevezési jogkör
gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A
pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Enying Város Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője, mint magasabb vezetőt a
Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján, pályázat útján bízza meg. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Enying város
közigazgatási területe.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.enying.eu honlapon
szerezhet.
 

 

Nyomtatás


