
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.) 

intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: határozott idő, 2022. június 27-től - 2027. június 26-ig. 

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

 

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; az intézményen belül a munkáltatói jogok gyakorlása. 

 

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,  

• a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3. §. (3) bekezdésében meghatározott - felsőfokú 

végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a 

szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött 

munkakörben szerzett - legalább 5 év szakmai gyakorlat, 

• felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel, internet, egyéb a vezetői 

tevékenységhez tartozó szoftverek, programok) 

• büntetlen előélet, cselekvőképesség 

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatás a megbízás esetén. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:   

• vezetői végzettség (pedagógus szakvizsga, közoktatásvezetői, vagy szociális vezető)  

• helyismeret 

• határozott, következetes, pontos, precíz és igényes munkavégzés 

• kiváló kommunikációs, kapcsolatteremtő, közösségépítő és konfliktuskezelő készség, 

• jó terhelhetőség, aktív, rugalmas együttműködés 

• kiemelkedő gyermekközpontúság 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 



• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, mely tartalmazza 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 létesítéséhez 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 pályázat nyilvános vagy zárt bizottsági és 

képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához járul hozzá. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. június 27. 

napjától tölthető be. 

 

A vezetői pályázat benyújtásának határideje:  2022. január 15.   

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Deák Ferenc jegyző nyújt a +36(26) 

340-266 vezetékes telefonszámon.  

 

A vezetői pályázat benyújtásának módja: 

• Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Budakalász Város 

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

Kérjük a borítékon minden esetben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: „1/4947/2021 valamint a munkakör megnevezését: „Budakalászi 

Bölcsőde intézményvezetői pályázat”. 

• Személyesen, szintén zárt borítékban, ugyancsak a fenti címre a fenti előírások 

alapján. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A vezetői pályázatok alapján a megbízásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-

testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 

nyilvánítsa.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 14. 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: www.budakalasz.hu, Oktatási és Kulturális 

Közlöny (2021. december), Budakalászi Hírmondó 

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

 


