Albertirsa Város Polgármesterétől
2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.

MEGHÍVÓ
Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. október 17-én (hétfő) 18 órakor
tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Napirend:
1./ Pályázati kiírás védőnői állásra
Előadó: Fazekas László polgármester
2./ Előterjesztés a 159/2011. (IX.29.) sz. határozat módosításáról
Előadó: Fazekas László polgármester
3./ Egyebek
Tájékoztatom Tisztelt Képviselő-Társaimat, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülést
követően informális egyeztetést tartunk a „Költségvetés, Városüzemeltetési feladatokat
ellátó, egyszemélyes önkormányzati nkft részére átadandó feladatokról” című
dokumentumról.
Az informális egyeztetésre a képviselő-testület tagjain kívül a Pénzügyi Bizottság külsős
tagjait is meghívtam.

Albertirsa, 2011. október 14.

Fazekas László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. október 17-ei ülésére

Ügyiratszám:

Napirendi pont: 1.

Minősítés:
Az előterjesztés minősített többséget igényel:

igen

nem

Az előterjesztés tárgya: Védőnői állásra pályázat kiírás
A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester
Az előterjesztést készítette: Fazekas László polgármester
Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: -

Mellékletek: Az előterjesztést véleményező Bizottságok:
-

Népjóléti Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:
Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2011. október 13.

Kovács Zoltánné dr.

ALBERTIRSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. október 17-ei ülésére
Védőnői állásra pályázat kiírás
Tisztelt Képviselő-testület!
Albertirsa Város Önkormányzata által fenntartott védőnői szolgálat 4 körzetben, valamint 1
főállású iskolavédőnővel látja el -az egészségügyi alapellátás részeként- a védőnői
feladatokat.
A közelmúltban 2 fő védőnő közalkalmazotti jogviszonya megszűnt. A megszűnést követően
a képviselő-testület két alkalommal pályázatot írt ki.
Sajnos a pályázati kiírás első alkalommal eredménytelen lett, a második kiírás során pályázó
nem volt.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. §-nak (1) bekezdése
értelmében az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében a kinevezés és
a felmentés a Képviselő- testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
Ezért a mellékelt pályázati kiírás elfogadását javaslom, egyben kérem, a Képviselő-testületet
hatalmazza fel a polgármestert, hogy amennyiben a kiírásra pályázat nem érkezik, abban az
esetben gondoskodjon a pályázat újbóli megjelentetéséről.
Határozati Javaslat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2 fő területi védőnői
feladatok ellátására pályázatot ír ki.(A pályázati kiírás, a határozat mellékletét képezi.) A
pályáztatási eljárás lebonyolításával megbízza Fazekas László polgármestert, továbbá kéri a
polgármestert, hogy amennyiben a kiírásra pályázat nem érkezik, abban az esetben
gondoskodjon a pályázat újbóli megjelentetéséről.
Felelős: Fazekas László polgármester
Határidő: azonnal
Albertirsa, 2011. október 12.
Fazekas László
polgármester

Albertirsa Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet 2 fő területi védőnői munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
- egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél
- büntetlen előélet
- magyar állampolgár
Előnyök:
- legalább 1 év szakmai tapasztalat
A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, (a dokumentumok másolatának nem
csatolása a pályázat érvénytelenségét jelenti)
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők
megismerhetik
Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai szerint.
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidő
kikötésével
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye:
(2730. Albertirsa, Luther u. 2.)
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Védőnői feladatok ellátása. Önálló védőnői tanácsadásEgészségnevelési feladatok ellátása.
Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

és

szűrések

végzése.

Munkáltató szükség esetén lakást biztosít.
A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapján való megjelenéstől számított 30
nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő
képviselő-testületi ülés
A munkakör betöltésének időpontja: az elbírálást követően azonnal
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani.
A pályázatot zárt borítékban, „Védőnői pályázat” azonosító szám: 4332/2011. sz.
megjelöléssel, Albertirsa Város polgármesterének címezve (2730. Albertirsa, Irsay K. u. 2.)
kell benyújtani.
A pályázat megjelenésének helye:
Albertirsa város hivatalos honlapja, Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ honlapja (KSZK) www.kszk.gov.hu

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. október 17-ei rendkívüli ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 2.

Az előterjesztés minősített többséget igényel:
igen
nem

Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés a 159/2011. (IX.29.) sz. határozat
módosításáról
A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester
Az előterjesztést készítette: Fazekas László polgármester
Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: Mellékletek: 159/2011. (IX.29.) sz. határozat kivonata
Az előterjesztést véleményező bizottságok:
-

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:
Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2011. október 14.

Albertirsa Város Polgármesterétől

2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. október 17-ei rendkívüli ülésére,
a 159/2011. (IX.29.) sz. határozat módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a címben szereplő számon határozatot fogadott el 100 %-os
önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság ügyvezetői tisztségének
betöltéséről. A határozat teljes szövege a mellékletben olvasható.
A határozat mellékletét képező konkrét kiírás szerint a benyújtási határidő október 14.
12 óra. Ugyanakkor a közzététel egyik helye a Dél-Pest megyei Szuperinfó c. hirdetési
lap.
Tájékoztatom Képviselő-társaimat, hogy nevezett hirdetési lap szerkesztősége csupán az
október 10-ei hétre vette fel a hirdetésünket. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy
Albertirsán a lap október 13-án és 14-én került terjesztésre. A csúszás miatt a benyújtási
határidő nem volt tartható. Erre való tekintettel a következő intézkedéseket tettem:
- a benyújtási határidőt egy héttel későbbre helyeztem (ennek legalizálására kérem
a 159/2011. (IX.29.) sz. határozat mellékletét képező pályázati kiírás
módosítását),
- a pályázati kiírásban említett két közzétételi helyen túlmenően, intézkedtem
annak a Reklám Show, valamint a Vállalkozók Lapja c. hirdetési lapokban történő
megjelentetéséről. Ez október 7. és 11. között megvalósult.
Úgy gondolom, a megtett intézkedések garantálják a hirdetmény elérhetőségét.
Mindezekre tekintettel, tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a 159/2011.
(IX.29.) sz. határozatunk mellékletében szereplő „Pályázati kiírás ügyvezető igazgatói
feladatok ellátására” c. dokumentumban megjelölt pályázat benyújtási határidőnek
2011. október 21-én 12 órára történő módosításához adja hozzájárulását.

HATÁROZATI JAVASLAT
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 159/2011.
(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletében szereplő „Pályázati kiírás
ügyvezető igazgatói feladatok ellátására” c. dokumentumban megjelölt pályázat
benyújtási határidőnek 2011. október 21-én 12 órára történő módosításához hozzájárul.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fazekas László polgármester
Albertirsa, 2011. október 14.
Fazekas László
polgármester

Albertirsa Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Albertirsa, Irsay Károly u. 2.

KIVONAT
Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
159/2011.(IX. 29.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az
önkormányzat 100 %-os tulajdoni hányadával alapítandó egyszemélyes
nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére megbízásos jogviszony
keretében.
A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi.

K. m. f.
Fazekas László s. k.
polgármester

A kivonat hiteléül:
Tóth Józsefné
jkv.vez.

Kovács Zoltánné dr. s. k.
jegyző

Pályázati kiírás ügyvezető igazgatói feladatok ellátására
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2730. Albertirsa, Irsay K. u. 2.)
pályázatot ír ki, az önkormányzat 100 %-os tulajdoni hányadával alapítandó egyszemélyes
nonprofit Kft ügyvezetői tisztség betöltésére megbízásos jogviszony keretében.
Az ügyvezető feladata: A Kft ügyvezető igazgatói feladatok ellátása.
Feladatai különösen:
- a társaság hatályos jogszabályoknak, az SZMSZ-nek és a belső szabályzatoknak
megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése,
- a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, valamint bíróságok és más
hatóságok előtt,
- a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- felsőfokú végzettség.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- önkormányzati vagy városgazdálkodási területen megszerzett legalább 2 éves vezetői
gyakorlat,
- felsőfokú közgazdasági vagy műszaki végzettség,
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
- szakmai vezetői program,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a Képviselő-testületi ülés
keretében kéri zárt ülés tartását,
- hozzájáruló nyilatkozatot a személyes adatok bírálók általi megismeréséhez,
- nyilatkozat a 2006. évi IV. tv. 23. §-ában és az 1997. évi CLVI. tv-ben előírt kizáró
feltételekre (összeférhetetlenségre) vonatkozóan.
A vezetői megbízás időtartama: 2011. december 1-től 2014. december 31-ig.
Bérezés: megegyezés szerint, de a bér- és juttatási igény megjelölését kérjük.
A pályázat közzétételének helye:
Albertirsa Város honlapja,
Dél-Pest megyei Szuperinfo
Pályázat benyújtásának ideje és helye:
A pályázatokat 2011. október 14-én 12 óra zárt borítékban Albertirsa Város
Polgármesteréhez (2730. Albertirsa, Irsay K. u. 2.) címezve „Nonprofit Kft ügyvezetői
pályázat” jeligével ellátva kell benyújtani személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként.
Érdeklődni Fazekas László polgármesternél lehet (53/570-051)

A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület (a Városfejlesztési- és
Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján) a pályázat benyújtási
határidejének lejártát követő első ülésén bírálja el a pályázatokat.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja
elbírálás alá. Minden pályázó saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt
vagy a pályázat elkészítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költséget nem térít meg. A
pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára
nézve kötelezőnek elfogad.

Albertirsa Város Önkormányzata

