Jegyzőkönyvi kivonat
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. július 28-án tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
279/2022. (VII. 28.) határozata
Pályázat kiírása a Városi Bölcsőde Tiszaföldvár intézményvezetői beosztás betöltésére
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Városi Bölcsőde
Tiszaföldvár (5430 Tiszaföldvár, Orgonás út 2.) intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának
betöltésére az alábbiak szerint.
Munkáltató megnevezése: Tiszaföldvár Város Önkormányzata 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Munkaviszony jellege, időtartama: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvén
hatálya alá tartozó határozatlan közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra)
Munkakör megnevezése: intézményvezető (magasabb vezető)
Vezetői megbízás időtartama: 5 év határozott időre, 2023. január 1.-jétől 2027. december 31.-ig - 3
hónap próbaidő kikötésével-.
Munkahely megnevezése: Városi Bölcsőde Tiszaföldvár
Munkavégzés helye: 5430 Tiszaföldvár, Orgonás út 2.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
-

-

Városi Bölcsőde Tiszaföldvár szakmai munkájának koordinálása, színvonalas szakmai
tevékenységnek tervezése, szervezése, (az intézmény által ellátott alapfeladat: gyermekjóléti
alapellátás-gyermekek napközbeni ellátása-bölcsődei ellátás),
Az intézmény dolgozói felett munkáltatói jogkör gyakorlása,
az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése,
Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések
végrehajtásáért.

A munkakör betöltésének feltételei:
-

-

-

-

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2.
számú mellékletének I. Rész I/2. B) pontjában meghatározott képesítés,
legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés vagy szakképzés
területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
a bűnügyi nyilvántartó szerv által 30 napnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi
bizonyítványt, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, és vele szemben a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (2)
bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint vele szemben a 20.§ (2d) és
(2e) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn; illetve a bűnügyi nyilvántartó
szerv által 30 napnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja, hogy
a pályázóval szemben a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 10/A. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok
nem állnak fenn, valamint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
vagyonnyilakozat-tételi eljárás lefolytatása,
a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló
25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzésen való részvétel igazolása, ennek

hiányában a vezetői megbízás kezdetétől számított egy éven belül alapozó képzés teljesítésére,
továbbá az alapozó képzés teljesítésének időpontjától számított két éven belül, majd ezt követően
kétévenként megújító képzés teljesítésének vállalása, melynek határidőben történő igazolását
elmulasztó pályázó a munkakörben tovább nem foglalkoztatható,
Elvárt kompetenciák: kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség, számítógép
felhasználó szintű ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

-

-

részletes szakmai önéletrajzot,
az intézmény vezetésére vonatkozó programot, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel,
a bűnügyi nyilvántartó szerv által 30 napnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi
bizonyítványt, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, és vele szemben a Kjt. 20. § (2)
bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint vele szemben a 20.§ (2d) és
(2e) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn; illetve a bűnügyi nyilvántartó
szerv által 30 napnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja, hogy
a pályázóval szemben a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok
nem állnak fenn, valamint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
kizáró okok vele szemben nem állnak fenn,
a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő igazolása (iskolai
végzettség, szakképzettség, szakképesítés, egyéb végzettsége, bizonyítvány hitelesített másolata,
szakmai, vezetői gyakorlat, tudományos tevékenységet igazoló iratok),
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatának elbírálásához kéri-e a zárt ülés tartását,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt nem áll,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja.

A munkakör betölthető: A magasabb vezető megbízás időtartama 5 évig terjedő határozott időre
szól, 2023. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az
intézményi újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdésekben foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: kisgyermeknevelő.
Juttatás: az illetmény a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet előírásai, valamint a mindenkor hatályos költségvetési törvény
rendelkezései, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti, és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII.26.) Korm. rendeletben meghatározott vezetői pótlékból tevődik össze, illeszkedve a leendő
foglalkoztatott iskolai végzettségéhez, és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejéhez.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán
történő közzététel (a továbbiakban: KSZK) időpontja: 2022. augusztus 08.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 09. 16:00 óra.
A pályázat benyújtásának módja és helye:
- Postai úton a pályázatot ajánlott küldeményként, a pályázatnak Tiszaföldvár Város
Önkormányzata címére történő megküldésével (5430. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. szám)

-

címezve kell benyújtani 1 eredeti példányban. Kérjük a borítékra ráírni: Intézményvezetői
pályázat, Városi Bölcsőde Tiszaföldvár intézményvezetői állására”.
Személyesen: Hegedűs István polgármesternek, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5430
Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázatot a pályázat előkészítője által esetenként összehívott
bizottság javaslatának kialakítását követően a Képviselő-testület bírálja el. A pályázat érvényessége
akkor kerülhet megállapításra, ha az hiánytalanul megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak és
határidő belül benyújtásra kerül. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül
a pályázati eljárásból.
Tiszaföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvántartásának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022.október 27.
A munkakör betöltésének kezdő napja: 2023. január 1. napjával kezdődik.
pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2022. 08. 08. napján Tiszaföldvár Város
Önkormányzatának honlapján és a Városi Bölcsőde Tiszaföldvár honlapján történő megjelentetéssel.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Hegedűs István polgármesternél, vagy Hajós
Attiláné Dr. Szlama Katalin címzetes főjegyzőnél az 56/470-017 telefonszámon, vagy a
szervezes@tiszafoldvar.hu e-mail címen.
A Képviselő-testület az Eseti Bizottság tagjainak kijelölésével és összehívásával megbízza Hegedűs
István polgármestert.
Felelős:
Hegedűs István polgármester a bíráló bizottság összehívása és tagjainak kijelölése
Telek Margaretta osztályvezető, pályázati kiírás megjelentetése
Értesülnek:
1. Tiszaföldvár Város Polgármestere, helyben
2. Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője, helyben
3. Városi Bölcsőde Tiszaföldvár, 5430. Tiszaföldvár, Orgonás út 2.
4. Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztály, helyben

K.m.f.

Hegedűs István
polgármester sk.

A kivonat hiteléül:
Tiszaföldvár, 2022. július 28.

Patóné Bajkai Diána
jegyzőkönyvvezető

Hajós Attiláné dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző sk.

