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Az előterjesztés elfogadásához egy szavazás szükséges:
1. a rendeletmódosításhoz egyszerű szótöbbség szavazás
szükséges.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 164/2012. (XI. 27.) számú határozatával döntött az önálló konyha létre
hozásáról. A 2013. január 01-től elfogadásra került Tápiógyörgye Község konyha intézmény
alapító okirata, amely alapján 2013. január 01-től vált önálló intézménnyé, ettől kezdve
vezetését a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. (továbbiakban Kjt.)
törvény. 23. §-a és a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 3. §-a alapján magasabb
vezetőnek kell ellátnia.
Az intézmény – 2013. január 1-től elfogadott, hatályos – alapító okirata szerint óvodai,
iskolai, munkahelyi közétkeztetést, szociális étkeztetést és egyéb vendéglátást végez.
A konyha igazgatói (élelmezésvezető) munkakör betöltésének feltételeit és a pályázati eljárás
szabályait a Kjt. 20-20/B. §-ai, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet határozza meg.
A Kormányrendelet alapján lefolytatott pályázati eljárás alapján, a képesítési, és előírt
gyakorlati idő követelménynek megfelelő pályázót lehet csak kinevezni, és vezetői pótlékát is
magasabb vezetőként kel megállapítani (legalább a pótlékalap 200 %-ában).
A hivatkozott jogszabályok alapján az előterjesztésben szerepel a pályázati kiírás és a
pályázati feltételeket. A pályázati felhívást a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése alapján a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán
kell közzétenni, valamint a szociál- és családpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság
védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni.
A pályázat benyújtására intézményvezető esetén legalább 30 napos határidőt kell biztosítani.
Az első pályázati kiírás eredménytelen lett pályázok hiányában.
június
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására és az alábbi határozati
javaslat elfogadására.

2
Tápiógyörgye, 2013. április 15.
Varró István
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Papp Antal jegyző

Határozati javaslat

………./2013. (……..) pályázat kiírása élelmezési vezető állás betöltésére.
1.

A pályázat tartalma:
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a
jelenleg helyettesítéssel ellátott élelmezés vezető (Önálló konyha intézmény vezető)
feladatainak ellátására:
A vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra szól.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Tápiógyörgye Községi Önkormányzat területén
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII. 26.) Kormányrendelet az irányadók.
Szolgálati lakást szükség esetén tud az önkormányzat biztosítani
Pályázati feltételek:
- szakmai önéletrajz,
- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség (így különösen élelmezésvezető,
dietetikus, vendéglátó főiskola) diploma másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amelyet legkésőbb a döntés
meghozatalának napáig szükséges benyújtani,
- nyilatkozatok:
a) pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez,
b) valamint nyilatkozik pályázatának nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen történő
tárgyalásáról.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június15.
Varró István polgármesternél (tel.: 06 (53) 383-001)
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot tartalmazó zárt borítékban (a borítékon feltüntetve: „Élelmezési vezető
pályázat”)
Postai úton vagy személyesen az alábbi címre:
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Polgármestere
2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot a Képviselő-testület bírálja el.
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A pályázatokat az Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezi.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 15.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:
2.

Varró István polgármester
Dr. Papp Antal
2013. július 31.

A Képviselő testület megbízza a Szociális és Egészségügyi Bizottságot Elnökét, hogy
intézkedjen, a pályázatok felbontásáról a jelentkezők anyagainak véleményezéséről illetve
a pályázok meghallgatásáról.

Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke
Egészségügyi és Szociális Bizottság, Dr. Papp Antal jegyző
2013. július 31.

Tápiógyörgye, 2013. április 29.

A határozatról értesül:
1. Varró István polgármester
2. Pest Megyei Kormányhivatal
3. Dr. Papp Antal jegyző
4. Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke
5. Irattár

Varró István
polgármester

