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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat Képviselő-testülete Vadna Községi Konyha - továbbiakban – Konyha elnevezésű költségvetési szervet alapított 2017. január 9. napjával.
A költségvetési szerv vezetőjét Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános
pályázat útján, határozott időtartamra, 5 évre nevezi ki.
A képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban Kjt.) 20/B. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Kjt.20/B §-a
alapján, nyilvános pályázatot hirdetett az intézményvezetői beosztás betöltésére.
A pályázat benyújtására nyitva álló határidő: 2019. november 30.
Amennyiben a pályázat benyújtására nyitva álló határidőin belül pályázat nem kerül benyújtásra,
az intézményvezetői beosztás betöltésére irányuló pályázat eredménytelennek minősül, mely miatt
a pályázati eljárás megismétlése indokolt. Az előterjesztés készítésének idejéig pályázat nem
érkezett az önkormányzathoz.
A jogszabályi kötelezésnek eleget téve, az intézményvezetői beosztás betöltésére irányuló pályázat
ismételt közzététele (kozigallas.hu; honlap) szükséges, illetve a pályázati eljárás eredményes
lefolytatásáig – de legfeljebb 2020. június 30-ig - a költségvetési szerv alkalmazásában álló,
Oroszné Várady Enikő élelmezésvezető, közalkalmazott, vezetői teendők ellátásával való
megbízása javasolt.
Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat
jóváhagyását.
Vadna, 2018. 11. 05.
Bencze Péter sk.
polgármester

Határozati javaslat:
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1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az 51/2019.(VI.21.)
határozatával meghirdetett, a Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának
betöltésére irányuló pályázat eredménytelenségét megállapítja, mivel a pályázat
benyújtására nyitva álló határidőben (2019. november 30-ig) pályázat nem érkezett be
a képviselő-testülethez.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 20/B. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, a Kjt.20/B §-a alapján, ismételten nyilvános pályázatot
hirdet, a határozat melléklete szerinti feltételekkel, a Vadna Községi Konyha
intézményvezetői beosztásának betöltésére.
A munkakör legkorábban a pályázat közzétételétől folyamatosan, de legkorábban
2020. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 31.
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan, legkésőbb 2020. június 30.
3. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vadna Községi Konyha
intézményvezetői feladatinak ellátásával megbízza, 2020. január 1-jétől, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B §-a szerinti
pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig – előreláthatólag 2020. június 30-ig – a
költségvetési szerv alkalmazásában álló, Oroszné Várady Enikő élelmezésvezetőt,
közalkalmazottat.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Vadna községi Konyha intézményvezetői
beosztásának betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
jogviszony

határozatlan

idejű

közalkalmazotti

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 órás
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Vadna községi Konyha; 3636 Vadna Kassai u. 38.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
60
adagos konyha intézményvezető feladatának teljes körű ellátása. A főzőkonyha HACCP normák
szerinti működtetése, élelmezésvezetői feladatok ellátása. A konyha gazdaságosságának vizsgálata.
A szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás. A költségvetési szerv
vezetőjének jogkörébe, feladat- és hatáskörébe tartozó munkajogi, gazdálkodási feladatok ellátása.
A Konyhai dolgozók irányítása, ellenőrzése. Az intézményvezető felelős az intézmény éves
költségvetésének végrehajtásáért, és a rendszeres adatszolgáltatásért a Szuhakállói Közös
Önkormányzati Hivatal felé.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:



Vendéglátóipari vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettség.
Közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában való dokumentált jártasság, vagy
 élelmezésvezető szakképesítés, vagy
 dietetikus szakképesítés, vagy
 18. életév betöltése, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 élelmezésvezetői végzettség,
 közétkeztetésben, vendéglátásban szerzett - legalább 3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat közzétételétől folyamatosan, de legkorábban 2020. február 1. napjától
tölthető be.
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan, legkésőbb 2020. május 31-ig.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bencze Péter polgármester nyújt, a
48/505-211-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton: a pályázatnak Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete
részére történő megküldésével (3636 Vadna, Kassai u.25. )
vagy
 Személyesen: Bencze Péter polgármester (3636 Vadna, Kassai u.25. ) részére.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …..;
valamint a munkakör megnevezését: Konyha intézményvezető
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.vadna. hu

2019. december…

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázó a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti kinevezés 3 hónap
próbaidővel történik.
Vadna, 2019. december..
Bencze Péter sk.
polgármester

