Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. november 16. napján tartott ülésére
17. napirendi pont
Tárgy: Döntés szociális gondozói pályázat kiírásáról;
Tisztelt Képviselő-testület!
Vámosszabadi Önkormányzata a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást, mint kötelező
szolgáltatás elindította. Az engedélyeket megkaptuk a szolgáltatáshoz.
A szociális gondozó munkakörre pályázatot írtunk ki, illetve a pályázat elbírálása is megtörtént.
A szociális gondozó munkakör nem lett betöltve, ezért ismételten álláspályázatot kell hirdetnünk.
A házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végzőknek 100%-nak szakképzettnek kell lennie.
(1/2000. (I.7.) SZCSM rend. 6. § (1) bekezdés c) pontja)
Házi segítségnyújtás esetén munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól – ide nem
értve a vezető beosztású, megbízású vagy munkakörű személyeket – a munkáltatói jogkör gyakorlója
határozott időre, de legfeljebb két évre felmentést adhat, ha
a) a munkakört betölteni kívánó személy a képesítés megszerzése érdekében már szakirányú
oktatásban vesz részt,
b) az adott munkakör betöltésére nem áll rendelkezésre a képesítési előírásoknak megfelelő személy,
és a munkakört betölteni kívánó személy vállalja a szükséges szakirányú képesítés megszerzését, vagy
(1/2000. (I.7.) SZCSM rend. 6. § (5) bekezdés)
Azt a személyt, aki a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól felmentést kapott, a
felmentés ideje alatt a 2. számú mellékletben meghatározott létszámnormák teljesítése
szempontjából szakképzettnek kell tekinteni. (1/2000. (I.7.) SZCSM rend. 6. § (12) bekezdés)
A személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell
biztosítani. A munkaruha-juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg. (1/2000. (I.7.) SZCSM rend.
6. § (11) bekezdés)
Vámosszabadi Község Önkormányzat pályázati kiírásának alapvető elemei:
Vámosszabadi Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. pont alapján pályázatot hirdet szociális gondozó munkakörre
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Vámosszabadi, Szabadi u.57.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szociális gondozó
feladatok ellátása, a házi segítségnyújtás tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása
Vámosszabadi község területén. Szociális segítés és személyi gondozás keretében gondoskodni,
azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
Középfokú képesítés, 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 3.sz.melléklete szerint,
•
büntetlen előélet,
•
magyar állampolgárság,
•
cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Adott feladatkörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•
iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
•
fényképes szakmai önéletrajz,
•
motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017………. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017…….
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a Képviselő-testület a következő hónapban tartandó
rendes ülésén hallgatja meg, a kinevezésről a szóbeli meghallgatást követően hoz döntést a
Képviselő-testület. A döntést követően minden pályázó elektronikus úton értesítést kap. A pályázat
kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. ……

Határozati javaslat:
Szociális gondozói állás pályázatról
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a házi segítségnyújtás
alapszolgáltatás szociális gondozó munkakör betöltésére az előterjesztésben megismert pályázati
kiírás szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester

