GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2017.(IX.26.)
határozata
Bölcsőde vezetői álláshelyére pályázat kiírásáról
A Képviselő-testület:
1. Megtárgyalta a Bölcsőde vezetői álláshelyére pályázat kiírásáról szóló előterjesztést.
2. A bölcsőde magasabb vezetői álláshelyére az alábbi pályázatot írja ki:
„Gégény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján
pályázatot hirdet
a Gégény Község Önkormányzati Bölcsőde
bölcsődevezetői munkakör betöltésére.
Ellátandó feladatok: az intézménybe járó gyermekek ellátásnak megszervezése, a
jogszabályokban előírt pénzügyi és gazdasági feladatok ellátása, a jogszabályok és a
fenntartó által előírt szabályzatok, szakmai programok elkészítése és végrehajtása,
intézményt érintő pályázati lehetőségek figyelése, közreműködés azok elkészítésében.
Ellátandó munkakör: kisgyermeknevelő.
Pályázati feltételek:
- a 15/1998.(IV.30.) NM. r. 2. melléklet I/2.B. pontjában előírt képesítés,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő
gyermekvédelem, szociális ellátás, egészségügyi ellátás, vagy közoktatás területén
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.
Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazottnak kinevezhető.
Előnyt jelent:
- magasabb vezetői gyakorlat,
- jó szervező és kommunikációs képesség,
- helyismeret.
Pályázatnak tartalmazni kell:
- pályázó fényképes szakmai önéletrajzát,
- képesítést igazoló okiratok másolatát,
- előírt szakmai gyakorlatról szóló igazolást,
- szakmai vezetői programot,
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
o a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
o a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető,
o az 1997. évi XXXI. törvény 15.§(8) bekezdésében foglalt kizáró ok nem áll
fenn,
o vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

o hozzájárul-e a pályázata nyílt ülésen történő tárgyalásához,
o nem áll cselekvőképességet kizáró gondokság alatt.
Magasabb vezető megbízás időtartama: 2018. február 1-től 2023. január 31-ig szól.
Illetmény:
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint
- 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 alapján.
Pályázat benyújtási határideje: 2017. november 15.
Pályázat benyújtásának módja: egy példányban, zárt borítékban személyesen vagy
postai úton Gégény község jegyzőjének címezve 4517 Gégény, Dombrádi út 2. címre.
Borítékra kérjük ráírni: „bölcsődevezetői pályázat”
Pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 22.
A pályázókat a testület által létrehozott háromtagú bizottság hallgatja meg. A bizottság
írásos véleményét mérlegelve, a képviselő-testület dönt a kinevezésről.
Pályázattal kapcsolatos információ kérhető: 45/463-014 telefonon Balázsné Keller
Olga jegyzőtől.
A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
3. Pályázat véleményezésére háromtagú bizottságot hoz létre, melynek tagjai:
- Kőrösi Gézáné óvodavezető,
- Lukács Ágnes képviselő Pénzügyi Bizottság elnöke,
- Sebestyénné dr. Metzinger Mária képviselő.
4. Megbízza a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a www.kozigalals.gov.hu és a
www.gegeny.hu honlapokon, valamint a Gégényi Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján tegye közzé.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

