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Tisztelt Képviselő-testület!
A Kék Bagoly Bölcsőde vezetője, Rasztik Lászlóné, 2017. február 20. napján kelt levelében
tájékoztatott arról, hogy 2017. december 16. napjától nyugdíjba kíván vonulni.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1)
bekezdése alapján a magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni. A
pályázatot a képviselő-testület írja ki.
A Kjt. szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdése alapján a
magasabb vezetői megbízás feltétele legalább öt 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 Korm. rendelet 3/A. §-a további
feltételként írja elő, hogy a közalkalmazott nem állhat cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkoznia kell. Az egyesített bölcsődék
magasabb vezetői beosztásában dolgozó részére a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. Alapellátások 2. A) pontjában
képesítési előírásokat is meghatároz.
A Korm. rendelet 1/A. § (9) bekezdése alapján a pályázatokat az előkészítő (intézményvezető esetén
a jegyző) által összehívott bizottság véleményezi.
A Korm. rendelet 1/A. § (10) bekezdése meghatározza, hogy a bizottság tagjai között kell lennie
a) a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének,
b) a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint
illetékes szakmai kollégium tagjának.
A Korm. rendelet 1/A. § (13) bekezdése értelmében a pályázati eljárást a pályázat benyújtási
határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban
értesíteni kell.
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a pályázat
benyújtási határidejét követő hatvan napon belül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
Határozati javaslat:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (IV. 26.) kt. határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata döntött arról, hogy
1. jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki a Jánossomorjai Kék
Bagoly Bölcsőde intézményvezető munkakörének betöltésére.
2. A pályázatok véleményezésére az alábbi tagokból álló eseti Bizottságot hozza létre:
a) a gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ágazatban országos hatáskörrel
érdekképviseleti szövetségként működő Magyar Bölcsődék Egyesülete által delegált tag
b) a pályázat előkészítője (jegyző)
c) Lőrincz György polgármester
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat személyügyi központ internetes oldalán illetve a megyei
napilapban történő közzétételéről intézkedjen.
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4. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági
véleménnyel együtt a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül terjessze a
képviselő-testület elé.

Felelős: Lőrincz György polgármester
dr. Péntek Tímea jegyző
Határidő: az intézményvezető pályázat kiírása azonnal
az előterjesztés 2017. június 28.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletben szereplő feltételek szerint döntsön a Kék
Bagoly Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírásáról.
Jánossomorja, 2017. április 13.

Lőrincz György s. k.
polgármester
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1. sz. melléklet
Jánossomorja Város Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet
a Kék Bagoly Bölcsőde bölcsődevezető (magasabb vezető) állás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
-

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
-

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
-

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:
-

Kék Bagoly Bölcsőde 9241 Jánossomorja, Óvári út 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
-

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű
működését, ellátja az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítását,
különös tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben és azzal egységes szerkezetet alkotó az államháztartási törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Felelős az intézmény ésszerű és
takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért. Gyakorolja az
intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat. Képviseli az intézményt
a fenntartó önkormányzat, valamint az egyéb szakmai irányító szervezetek előtt.

Illetmény és juttatások:
-

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-

Főiskola, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. pont B)
alpontjában meghatározottak szerint,
A gyermekvédelem, szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett legalább 5 év
szakmai tapasztalat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-

Szakirányú intézményben szerzett vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

A pályázó részletes szakmai önéletrajza
Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési
elképzeléseket is részletező program
Iskola végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
a pályázó nyilatkozata 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. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
-

2017. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának határideje:
-

2017. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
-

Postai úton
Személyesen

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat előkészítője a pályázat feltételeit tartalmazó 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §
(9) bekezdése alapján a pályázat véleményezésére eseti bizottságot hív össze. A pályázati
feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt kell a képviselő-testület elé
terjeszteni.
A pályázat elbírálásának határideje:
-

2017. június 28.
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