
Balatonfüred Város Önkormányzata 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény 20/B §-a alapján 
pályázatot hirdet a Balatonfüredi Városi Bölcsőde intézményvezetői /magasabb vezető/ 

munkakör betöltésére 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: 2018. február 1 - 2023. február 1. napjáig  
A munkavégzés helye: Balatonfüred, Noszlopy G. u. 12. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény 
szakszerű és törvényes működése, takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú 
fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, képzés, továbbképzés feltételeinek 
megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 
 
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései szerint. 
 
Pályázati feltételek:  

- felsőfokú képesítés: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) 
NM rendelet 2. mellékletének I. rész Alapellátások 2. B) pontjában meghatározott 
végzettség. 

- a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 
területén  legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat 

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 
- büntetlen előélet 
- magyar állampolgárság 

 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
 

- az iskolai végzettséget igazoló iratok másolata, 
- részletes szakmai önéletrajz 
- az intézményvezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy az érintett 

személy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

- legalább ötéves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás, 
- a pályázó nyilatkozata, melyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a 
pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba 
betekinthetnek, valamint arról, hogy a pályázatának az elbírálását zárt ülésen kéri-e, 

- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 
törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, 



- a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti 
összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása 
esetén megszünteti, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésének meghatározott kizáró ok vele 
szemben nem áll fenn. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január  7. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. február 1. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hári Lenke alpolgármester nyújt a 
87/581-227-ös telefonszámon 
 
 A pályázat benyújtásnak módja: postai úton, a pályázatnak a Balatonfüred Város 
Önkormányzat címére történő megküldésével /8230. Balatonfüred szent István tér 1./ A 
borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: bölcsődevezető, azonosító szám: 
1/7786/2017. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 30. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: https://kozigallas.gov.hu      
 
 

 
 


