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Balatonfüredi Többcélú Társulás 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B §-a alapján pályázatot 
hirdet a 

 
Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői (magasabb vezető) 

munkakörének betöltésére. 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott idejű, 5 évre szól (2018. 
április 1. - 2023. március 31 – ig) 
 
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Kéki u. 6. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a 
Balatonfüredi Többcélú Társulás által fenntartott intézmény magasabb vezetői feladatainak 
ellátása. Az intézmény szakszerű, törvényes működtetése, ellenőrzése, irányítása és 
képviselete. Az intézmény Alapító Okiratában, az SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatok 
ellátása, továbbá melyet az ágazati jogszabály az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe 
utal.  
 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései az 
irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

- felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) 
NM rendelet 2. számú melléklet I. rész Alapellátások 1. pontjában meghatározott 
képesítés, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCsM rendelet 3. számú 
mellékletében előírt szakirányú végzettség. 
Az 1/2000. (I.7.) SZCsM rendelet (13) bekezdése értelmében, ha szociális szolgáltatás, 
illetve ellátás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátással egy intézmény, 
szolgáltató keretében kerül megszervezésre, az intézményvezetői munkakört az 
intézmény, szolgáltató által nyújtott bármelyik ellátási, szolgáltatási forma vezetőjére 
meghatározott, felsőfokú végzettség körébe tartozó képesítési előírásoknak megfelelő 
személy betöltheti. 

- legalább 5 év szakmai tapasztalat 
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 
- büntetlen előélet 
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség 
- a pályázó vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó 

személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendeletben megjelölt 
vezetőképzésben való részvételt és vizsga letételét a jogszabályban megjelölt, rá 
irányadó határidőig 

- „B” kategóriás gépjármű vezetői engedély 
- Felhasználói szintű számítógépes ismeret 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociális- és gyermekvédelmi területen szerzett, 
legalább 3-5 év vezetői tapasztalat. 
 
Előnyt jelentő kompetenciák: magas szintű szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-
képesség 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

- részletes szakmai önéletrajz 
- az iskolai végzettséget, képzettséget, szakmai, vezetői gyakorlatot igazoló okiratok 

másolata 
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program 
- 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 foglalkoztatástól eltiltás hatály alatt 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó - a pályázati anyagában foglalt - személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, továbbá hogy a pályázati 
elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, 
valamint nyilatkozatot arról, hogy kéri-e pályázatának zárt ülésen való elbírálását 

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

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

- nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz a 2007. évi CLII. törvény előírásainak megfelelően 

- gépjármű vezetői engedély másolata. 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

 
A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hári Lenke, Balatonfüred Város 
Önkormányzatának alpolgármestere nyújt a 87/581-227-es telefonszámon 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Többcélú Társulás címére történő megküldésével 
(8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör 
megnevezését: BSZAK intézményvezető 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
 

 www.kozigallas.gov.hu 
          www.balatonfured.hu 
 


