Balkány Város Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Balkányi Bóbita Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. április 1-jétől 2025. március 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4233 Balkány, Rákóczi utca 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A bölcsődei intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény
irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító
rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok,
továbbá az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdasági
feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért, a
takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan hatáskörébe. Felelős az intézmény
eredményes és egyéb előírások, utasítások végrehajtásáért. Ellátja az egyéb vezetői
feladatokat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 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 az irányadók.

Pályázati feltételek:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Főiskola, 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 ,
Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
jogviszonyba (kisgyermeknevelő munkakörbe) kinevezhető.
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.
Szándéknyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízással rendelkező szociális
szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017.(X.18.) EMMI
rendelet szerinti vezetőképzés teljesítését (NM Rendelet 3. § (2) bekezdése)
vállalja.
Magyar állampolgár, vagy jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
Cselekvőképesség.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2a)
bekezdése szerinti büntetlen előélet.
A pályázó nem áll foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
a közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony négy hónap próbaidő kikötésével

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A pályázatokat A/4-es méretű, összefűzött, gépelt oldalak formátumban, 2
példányban, zárt borítékban kell benyújtani, amely tartalmazza az alábbiakat:
részletes szakmai önéletrajz,
a képesítést igazoló okirat hiteles másolata,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy az igénylőlap
másolata),
szakmai gyakorlat igazolása,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 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,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a
pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő
tárgyalását kéri,
nyilatkozat arról, hogy a (leendő) közalkalmazott a vagyonnyilatkozat-tételt
vállalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálosi László polgármester
nyújt, a 0642561000 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Balkány Város Önkormányzata címére történő
megküldésével (4233 Balkány, Rákóczi utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/2032-1/2020. ,
valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
vagy
• Személyesen: Pálosi László, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4233 Balkány,
Rákóczi utca 8. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből
álló bizottság véleményezi. A pályázatokról Balkány Város Képviselő-testülete dönt. A
Képviselő-testület a bizottság véleményét figyelembe véve választja ki a nyertes
pályázót.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Balkány Város Önkormányzatának hivatalos honlapja: www.balkany.hu - 2020.
február 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A borítékon a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számon (PH/2032-1/2020.) túl
fel kell tüntetni: „Balkányi Bóbita Bölcsőde intézményvezetői pályázat” megjelölést.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balkany.hu honlapon
szerezhet.

Nyomtatás

