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Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
288/2017. (VI. 29.) határozata
Pályázat kiírása a Városi Bölcsőde Tiszaföldvár intézményvezetői beosztás betöltésére
1. Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Városi Bölcsőde
Tiszaföldvár (5430 Tiszaföldvár, Orgonás út 2.) intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának
betöltésére az alábbiak szerint.
Beosztás megnevezése: intézményvezető
Munkahely megnevezése: Városi Bölcsőde Tiszaföldvár
Munkahely címe: 5430 Tiszaföldvár, Orgonás út 2.
Az intézményvezető által ellátandó 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 működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése,
- személyügyi és gazdasági feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
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 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 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 a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (4)-(5) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok a pályázóval szemben nem állnak fenn,
- vagyonnyilakozat- tételi eljárás lefolytatása.
Elvárt kompetenciák: kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség, számítógép
felhasználó szintű ismerete.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel,
- a képesítést igazoló okirat másolatát,
- 30 napnál nem régebbi a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt,
amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű és a Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdésiben
meghatározott kizáró feltételek a pályázóval szemben nem állnak fenn,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adtainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem
áll fenn.
A munkakör betölthető: A magasabb vezető megbízás időtartama 5 évig terjedő határozott időre
szól, 2018. január 1. napjától 2022. 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. rendelet 257/2000. Korm. rendeletben meghatározott vezetői pótlékból tevődik össze,
illeszkedve a leendő foglalkoztatott iskolai végzettségéhez, és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött
idejéhez.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő
közzététel (a továbbiakban: KSZK) időpontja: 2017. július 14.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, egy eredeti példányban
Hegedűs István polgármesterhez kell benyújtani (5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. szám).
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Városi Bölcsőde intézményvezetői állására.”
A pályázat elbírálásának módja: a pályázatot a pályázat előkészítője által esetenként összehívott
bizottság (a továbbiakban: eseti bizottság) javaslatkialakítását követően a Képviselő-testület bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Hegedűs István polgármesternél az 56/470-017-es
telefonszámon.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
- 30 napnál nem régebbi a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi
bizonyítványt, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű és a Kjt. 20. § (4)-(5)
bekezdésiben meghatározott kizáró feltételek a pályázóval szemben nem állnak fenn,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel,
- egyéb okleveleket,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben
nem áll fenn.
2. A pályázati kiírást 2017. július 14. napjáig meg kell jelentetni a KSZK honlapon.
3. A polgármester jelöli ki és gondoskodik az eseti bizottság tagjainak kijelöléséről és a tagok
összehívásáról.

4. Felelős:
Hegedűs István polgármester: eseti bizottság kijelölése és tagjainak összehívása.
Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin címzetes főjegyző: a pályázati eljárás lefolytatásával kapcsolatos
feladatok ellátása.
5.) Határidő: Folyamatos
6.) Értesülnek:
-

Tiszaföldvár Város Polgármestere, helyben
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Jegyzője, helyben
Városi Bölcsőde Tiszaföldvár 5430. Tiszaföldvár, Orgonás út 2. szám
Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztálya, helyben

K.m.f.

Hegedűs István
polgármester sk.

A kivonat hiteléül:
Tiszaföldvár, 2017. június 29.

Patóné Bajkai Diána
jegyzőkönyvvezető

Hajós Attiláné dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző sk.

