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Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. február 28-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült 

jegyzőkönyvből 
 

Tárgy: Javaslat a Kalászi Idősek Klubja intézményvezetői pályázat kiírására 

 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2013.(II.28.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalászi Idősek 
Klubja (2011 Budakalász, Táncsics u. 19.) intézményvezetői 
(magasabb vezető) feladatainak 2013. szeptember 1. napjától 2018. 
augusztus 31-ig történő ellátására nyilvános pályázatot ír ki az ide 
vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vezetői pályázatot a 
határozat mellékletét képező tartalommal tegye közzé. 

Határid : azonnal 

Felel s: polgármester 

 
k.m.f. 

 
 
 

Rogán László  
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 

 

 

A kivonat hiteléül:  

 

Barna Yvette 



Budakalász Város Önkormányzatának Képvisel -testülete  

a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet 

 

Kalászi Id sek Klubja 

i n t é z m é n y v e z e t i  ( m a g a s a b b  v e z e t )  

munkakörének ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony tartalma:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

A foglalkoztatás jellege:  

teljes munkaidő 

 

A vezet i megbízás id tartama:  

a magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2013. szeptember 1. 
napjától 2018. augusztus 31. napjáig szól. 

 

A munkavégzés helye:  

2011 Budakalász, Táncsics u. 19. 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezet i megbízással járó lényeges feladatok: 

A Kalászi Idősek Klubja szakmai, pénzügyi és gazdasági irányítása, továbbá az 
intézmény képviselete és törvényes működtetése, az intézményen belül a 
munkáltatói jogok gyakorlása. 

 

Illetmények és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkalmazottak jogállásáról” 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtására vonatkozó 

257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet és vonatkozó egyéb jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak.  

 



Pályázati feltételek: 

 az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 4. pontjában - az 
idősek klubja/nappali ellátás vezetőjére – előírt felsőfokú képesítés, 

 szakmai gyakorlat – legalább 5 év szakmai tapasztalat, legalább 5 év 
felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 szociális szakvizsga megléte vagy a vizsga – a megbízást követő – két 

éven belüli letételének vállalása, 
 büntetlen előélet, 
 cselekvőképesség, 
 MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete. 

 

A pályázat elbírálásánál el nyt jelent: 

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás területén szerzett 
szakmai, ill. vezetői gyakorlat – legalább 1-3 év vezetői tapasztalat, 

 helyismeret,  
 pontos, precíz és igényes munkavégzés, 
 jó kommunikációs készség, 
 kiemelkedő konfliktuskezelő képesség, 
 empatikus személyiség, 
 jó terhelhetőség,  
 „B” kategóriás jogosítvány 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes szakmai önéletrajz, 
 a képesítést, a szakvizsgát és a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok 

másolatai, 
 az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, terveket, 
 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 
valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére 
történő továbbításához (esetleg sokszorosításához) hozzájárul-e, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának nyílt (vagy zárt) ülésen 
történő tárgyalásához hozzájárul, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy 
korlátozó gondnokság alatt, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséget vállalja. 



A beosztás betölthet ségének id pontja:  2013. szeptember. 1. napjától 

A pályázat benyújtásának határideje:  2013. április 30. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Papp Judit 

Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda vezetője nyújt, a +3626/340-366/117 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 postai úton, a pályázatnak Budakalász Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2011 Budakalász, 
Petőfi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: 
„Idősek Klubja intézményvezetői pályázata” 

 vagy személyesen, a pályázat dr. Papp Judit irodavezető részére történő 
átadásával, 

 ÉS elektronikusan, a pályázat teljes anyagának 
szarvas.monika@budakalasz.hu e-mail címre, Fazekasné Szarvas Mónika 
humánpolitikai referens részére történő megküldésével. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkező pályázatokat a Kjt. 20/A.§-ának (6) bekezdése és a 

257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A.§-ának (9)-(10) bekezdései alapján 

létrehozott előkészítő bizottság véleményezi, a pályázatokról Budakalász Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a 2013. júniusi ülésén. 

 

A pályázat elbírálásának határideje:     2013. június 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 Szociális Közlöny – 2013. március 28. 
 Budakalász Hírmondó áprilisi lapszáma 
 www.budakalasz.hu  2013. március 28. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
(az intézmény) közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, alkalmazás esetén 3 
hónapos próbaidő kikötésével.  

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id pontja: 2013. március 25. 
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