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Kivonat
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án megtartott
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2014. (III. 26.) számú
határozata

Az Újfehértó Város Önkormányzata „Játékvár” Bölcsőde és Játszóház intézményvezetői
állásának betöltésére pályázat kiírásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1./ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján, az „Újfehértó Város
Önkormányzata Játékvár” Bölcsőde és Játszóház intézményvezetői álláshelyének betöltésére
pályázatot ír ki a melléklet szerint.
2./ utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a Kjt. és a végrehajtási rendeletben
meghatározott Közlönyökben, internetes oldalakon valamint a helyben szokásos módon tegye
közzé.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Nagy Sándor
Polgármester

A határozatról értesül:
1./ „Játékvár” Bölcsőde és Játszóház
2./ Polgármesteri Hivatal (Jegyzői Titkárság)
3./ Irattár

dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

1. számú melléklet az 51/2014. (III. 26.) számú határozathoz
Újfehértó Város Képviselő-testülete
(4244. Újfehértó, Szent I. u. 10.)
pályázatot hirdet
Újfehértó Város Önkormányzata „Játékvár” Bölcsőde és Játszóház
4244. Újfehértó, Bartók Béla u. 5.
intézményvezetői álláshelyének betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre
szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. §. (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő
kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2014. június 01- 2019.
május 31.-ig szól.
A munkavégzés helye: 4244 Újfehértó, Bartók Béla u. 5.
Az intézményvezető által ellátandó főbb feladatok:
- felelős az intézmény alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában
meghatározott feladatok végrehajtásáért
- felelős az intézmény eredményes és gazdaságos működéséért, a szakmai valamint a
gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, egyéb előírások, utasítások végrehajtásáért.
Illetmény és juttatások: a Kjt. és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.
Pályázati feltételek:
- Felsőfokú iskolai végzettség, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének
I. rész 1/2 B pontjában meghatározott képesítés.
- Megbízást az a pályázó kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
- 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,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet.
- magyar állampolgár, vagy jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
- a pályázó nem áll foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.
§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben.
- Vagyonnyilatkozattétel.
A pályázathoz csatolni kell:
- a képesítést igazoló okirat hiteles másolatát,

- részletes szakmai önéletrajzot,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- szakmai gyakorlat igazolását,
- 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. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt,
- nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő
tárgyalását kéri,
- nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2014. június 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 10.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Nagy Sándor, Újfehértó Város
Polgármesteréhez (4244. Újfehértó, Szent I. u. 10.) kell benyújtani zárt borítékban
személyesen vagy postai úton. A borítékon fel kell tüntetni: „Bölcsőde és Játszóház
intézményvezetői pályázat”
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet szerint
bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 28.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Nagy Sándor Polgármestertől a 42 /290-000
telefonszámon.

