
BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:34/2011.
K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.
december 15-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült
jegyzőkönyvéből

Tárgy:  Javaslat a Budakalász Bölcsőde (Budakalász, Budai út 10.) vezetői
pályázatának kiírására.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi
határozatot.

405/2011.(XII.15.) Kt. határozat

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a fenntartásában működő
Budakalász Bölcsőde (2011 Budakalász, Budai út 10.) vezetői állásának,
magasabb vezető munkakörnek a betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§. alapján nyilvános pályázatot hirdet az
alábbi feltételekkel:

BUDAKALÁSZ BÖLCSŐDE
bölcsődevezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege:
 teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 év  – 2012. június 27-től 2017. június 26-ig.

A munkavégzés helye:
Pest Megye, 2011 Budakalász, Budai út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:



 A bölcsődevezető felelős a gyermekek  ellátásának megszervezéséért, az
intézmény működéséért, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek
biztosításáért és szakszerű irányításáért.

Feladata:
 az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai

színvonalon történő ellátásának biztosítása, 
 az intézmény felelős vezetése, irányítása, 
 a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas

színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, 
 a költségvetési szervek vezetői számára a jogszabályokban előírt

pénzügyi-gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása, 
 a jogszabályok és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai

programok végrehajtása,
 az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése,

közreműködés pályázatok készítésében.

A vezetői munkakör irányítása alá tartozó személyek száma:    13 fő

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvénynek a
szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A
magasabb vezetői pótlék összege a pótlékalap 200%-a. 

Pályázati feltételek:

 felsőfokú végzettség és szakirányú képesítés
 a 15/1998.(IV.30) NM rendelet 2.számú mellékletének I. rész 1. táblázat,

2.B pontjában, a bölcsődevezetőre előírt képesítés és 2013. december
31-ig a felsőfokú végzettség megszerzése

 a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§.(3) bekezdésében meghatározott
legalább 5 éves szakmai gyakorlat

 felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel, internet, egyéb a
vezetői tevékenységhez tartozó szoftverek, programok)

 büntetlen előélet
 cselekvőképesség
 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása



Pályázati elbírálásnál előnyt jelent:
 helyismeret

Elvárt vezetői kompetenciák: 
 kiváló kommunikációs, kapcsolatteremtő, közösségépítő és

konfliktuskezelő készség,
 jó terhelhetőség, aktív együttműködés,
 igényes, precíz, pontos munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes – színes fényképpel ellátott - szakmai önéletrajz,
 motivációs levél,
 az intézmény vezetésére vonatkozó VEZETŐI PROGRAM-ot, a szakmai

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
 a szükséges végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolata, a

személyes meghallgatások során az eredeti okiratok bemutatása mellett,
 közalkalmazotti jogviszony lésítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági

erkölcsi bizonyítvány,
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a

pályázati anyagát megismerhetik,
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy „a gyermekek védelméről és a

gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§.(8)
bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

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

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános
ülésen történő bizottsági és képviselő-testületi tárgyalásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
 A munkakör legkorábban 2012. június 27. napjától tölthető be.

A vezetői pályázat benyújtásának határideje:  2012. március 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Villám Zsuzsanna
osztályvezető nyújt a 06-26/343-363 (108. mellék) telefonszámon. 

A vezetői pályázat benyújtásának módja:
 Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Budakalász Város

Önkormányzata címére történő megküldésével (2011 Budakalász, Petőfi
tér 1.).



 személyesen, szintén zárt borítékban, ugyancsak a fenti címre, a fenti
előírások alapján
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 860/2011., valamint a munkakör megnevezését:
„bölcsődevezető”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A vezetői pályázatokat a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet
1/A.§.(9)-(10) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével a bizottság
véleménye alapján a megbízásról Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:     2012. május 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
 Szociális Közlöny – 2012. január 31.
 Oktatási és Kulturális Közlöny – 2012. január 31.
 www.budakalasz.hu – 2012. január 31.
 Budakalász Hírmondó újság – 2012. januári lapszám

A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2012. január 31.

Határidő: azonnal
Felelős: Rogán László polgármester

K.m.f.
Rogán László        Dr. Molnár Éva
polgármester        jegyző

A kiadmány hiteléül:

Barna Yvette

http://www.budakalasz.hu

