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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 1/2017 
 

K I V O N A T 
 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26-án 

megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből 

Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék Óvoda és a Kós Károly Művelődési 
ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírására  

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
28/2017. (I.26.) sz. Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
BUDAKALÁSZI BÖLCSŐDE (2011 Budakalász, Budai út 10.) vezetői állásának, magasabb 
vezető munkakörnek a betöltésére a hatályos jogszabályok alapján nyilvános pályázatot 
hirdet az alábbi feltételekkel: 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján 
 pályázatot hirdet a BUDAKALÁSZI BÖLCSŐDE (Budakalász, Budai út 10.) 

bölcsődevezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:   határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
A foglalkoztatás jellege:   teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama:  határozott időre, 2017. június 27-től - 2022. június 26-ig. 
A munkavégzés helye:  Pest Megye, 2011 Budakalász, Budai út 10. (székhely) 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységének felelős vezetése, irányítása; a 
három év alatti gyermekek gondozásának, nevelésének megszervezése; a jogszerű és 
szakszerű működés, valamint magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, 
ellenőrzése, értékelése; az intézmény kiegyensúlyozott szabályszerű gazdálkodásának 
biztosítása a fenntartó elvárásainak megfelelően; az előírt pénzügyi-gazdasági feladatok 
felelősségteljes ellátása; a munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény közalkalmazottai 
felett. 

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.  

Pályázati feltételek: 

 Főiskola, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I.2. pontjában előírt képesítési 
követelmények,  
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 a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3. §. (3) bekezdésében meghatározott - felsőfokú 
végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociá-
lis ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakör-
ben szerzett - legalább 5 év szakmai gyakorlat, 

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

 büntetlen előélet, cselekvőképesség 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatás a megbízás esetén. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  helyismeret 
Elvárt vezetői kompetenciák:  

 határozott, következetes, igényes, precíz, pontos munkavégzés, 

 kiemelkedő gyermekközpontúság,  

 kiváló kommunikációs, kapcsolatteremtő, közösségépítő és konfliktuskezelő készség, 

 jó terhelhetőség, aktív, rugalmas együttműködés. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot, a szakmai helyzetelemzésre 
épülő rövid és középtávú fejlesztési elképzeléseket,  

 a 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 bizo-
nyítvány, 

 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 anya-
gát megismerhetik, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról” szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§.(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele 
szemben nem áll fenn, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt bizottsági és képvi-
selő-testületi ülésen történő tárgyalásához járul hozzá. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 A munkakör legkorábban 2017. június 27. napjától tölthető be. 
A vezetői pályázat benyújtásának határideje:  2017. április 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Skultéti Dóra humánpolitikai 
referens nyújt, a +36(26)340-266 telefonszámon.  

A vezetői pályázat benyújtásának módja: 

 Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Budakalász Város Önkormányzata cí-
mére történő megküldésével (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.). 

 Kérjük a borítékon minden esetben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 126/2017., valamint a munkakör megnevezését: „bölcsődevezetői pá-
lyázat”. 

 Személyesen, szintén zárt borítékban, ugyancsak a fenti címre, a fenti előírások alap-
ján. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A vezetői pályázatokat a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A.§.-ban foglaltak 
figyelembe vételével a megbízásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítsa. 
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A pályázat elbírálásának határideje:     2017. május 31. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

 Szociális Közlöny – 2017. február vége 

 A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budakalasz.hu honlapon 
szerezhet.  
 

A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2017. február 15. 
 

Határidő: a Közszolgálati portál és a Szociális Közlönyben való megjelentetés a kiírásban 
foglaltak szerint  

Felelős: Rogán László polgármester 
 
 
 

k.m.f. 
  
 
 Rogán László sk. 

polgármester 

 
 

dr. Udvarhelyi István sk. 
jegyző 

  
 
 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 

http://www.budakalasz.hu/

