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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2014. december 11-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges!

Tárgy: Pályázat kiírása a Ringató Bölcsődében magasabb vezetői beosztás ellátására 

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: György Beáta személyzeti és szakoktatási szakreferens

Az előterjesztést megtárgyalta: 
Humán Erőforrás Bizottság

A határozat-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva 
jogi előadó aljegyző jegyző

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület!

2015. február 28-án lejár Sipos Ernő Tamásnénak a vezetői teendők ellátására szóló 5 éves
intézményvezetői megbízása, ezért - a pályázat lebonyolításának az időtartamát is figyelembe
véve – a decemberi képviselő-testületi ülésen dönteni szükséges a vezetői beosztás ellátására
szóló megbízásra vonatkozó pályázati felhívásról.

A  Ringató  Bölcsőde  vezetőjének  magasabb  vezetői  megbízására  vonatkozó  hatályos
előírásokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXIII.
törvény. (a továbbiakban: Kjt.), a végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet
(a  továbbiakban:  Rendelet)  és  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,
gyermekvédelmi  intézmények,  valamint  személyek  szakmai  feladatairól  és  működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet tartalmazza. 

A  Rendelet  3.  §-ának  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerint  magasabb  vezetőnek  minősül  a
gyermekjóléti intézmény vezetője. 
A Kjt. 23. § (1) bekezdése szerint a magasabb vezetői feladat ellátása magasabb vezetői be-
osztásra történő megbízással történik. Annak feltétele, hogy a közalkalmazott – a kinevezés
szerinti munkaköre mellett – látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. Maga-
sabb vezető csak felsőfokú végzettségű közalkalmazott lehet.  A Rendelet 3. § (3) bekezdése
kimondja továbbá, hogy a magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele 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. A Rendelet 3/A. §-a kimondja továbbá, hogy „A magasabb vezető,
vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképessé-
get kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.”
A  Kjt.  20/B.  §  (1)  bekezdése  kimondja,  hogy  a  magasabb  vezető  beosztás  ellátására
pályázatot kell kiírni. A pályázati  eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat (ide nem
értve a pályázati feltételek meghatározását) az intézményt fenntartó önkormányzat jegyzője
látja el. A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a
továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni (Kjt. 20/A. § (4) bek.),

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a pályázati felhívásnak alábbiakat kell tartal-
maznia:
a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét,
f) a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat,
g) a jogviszony időtartamát, határozott idejű jogviszony esetén a jogviszony kezdő napját és
megszűnésének időpontját,
h) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményei-
re vonatkozó szabályokat.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonat-
kozó programját a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseit, továbbá a pályá-
zati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket, emellett a pályázó nyilatkozatát
arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez hozzájárul, és a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meg-
határozott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a maga-



sabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jog-
viszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat benyújtásának határideje legkorábban a személyügyi központ internetes oldalán
történt közzétételtől számított 30 nap. 

A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészí-
téséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intézményt megismerhessék. 

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti  jogszabályok  és  indokok figyelembe  vételével  kérem döntésüket  a  magasabb
vezetői álláshely betöltésére vonatkozó állásfelhívással kapcsolatban.

Várpalota 2014. november 24.

 Talabér Márta
polgármester



VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI Határozati javaslat
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: 88/592-660, fax: 88/592-676

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2014.  december  11-i  ülésén  megtárgyalta  a
polgármester előterjesztését és meghozta a 

…../2014. (XII. 11.) képviselő-testületi
h   a   t   á   r   o   z   a   t   -   ot:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki a

Ringató Bölcsőde
(8100 Várpalota, Mátyás király utca 17.) 

magasabb  vezetői  álláshelyének  betöltésére  a  határozat  mellékletében  megszövegezett
állásfelhívással. 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjék a felhívásnak a kormányzati személyügyi
igazgatási  feladatokat  ellátó  szerv  internetes  oldalán,  az  Oktatási  és  Kulturális  Közlönyben,  a
Szociális Közlönyben, valamint a városi honlapon való közzétételéről.

Határidő: a felhívás közzétételére: haladéktalanul
Felelős   : dr. Ignácz Anita Éva jegyző
A végrehajtásban közreműködik: György Beáta személyzeti és szakoktatási szakreferens 

Várpalota, 2014. december 11.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző



  /2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat melléklete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
magasabb vezetői  megbízásra:

Munkahely: Ringató Bölcsőde
8100 Várpalota, Mátyás király utca 17.

Beosztás: intézményvezető
Képesítési és egyéb - a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész 
feltételek: - I. Alapellátások 2. B) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség 

és szakképzettség, 
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakképesítést 

igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi
ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat,  

- az intézményben kisgyermeknevelő munkakörben 
határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással 
egyidejűleg kisgyermeknevelő munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló alkalmazás vállalása

Pályázati feltételek:  - szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó
program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel együtt, 

- végzettséget igazoló oklevélmásolat,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul a pályázati

anyagában szereplő személyes adatainak kezeléséhez, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet

 érintő gondnokság alatt,
- nyilatkozat arról, hogy vele szemben a gyermekek védelméről

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn, 
nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

- amennyiben a pályázó a pályázat zárt ülésen történő tárgyalását
kéri, úgy erre vonatkozó nyilatkozatát is mellékelnie kell a
pályázatához,

- igazolás az 5 éves szakmai gyakorlat meglétéről
Előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett legalább 5 éves vezetői gyakorlat

Pályázat benyújtásának a pályázati felhívás www.kozigallas.gov.hu  internetes oldalon 
határideje: való megjelenést követő 30. nap

Pályázat elbírálásának 
határideje: 2015. február 28.
Álláselfoglalás ideje: 2015. március 01.
A megbízás időtartama: 5 év (2015.03.01-2020.02.29.) 
Illetmény: Kjt. szerint
Pályázat benyújtásának formája: írásban, személyesen vagy postai úton, 

címzés: Talabér Márta polgármester 
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39., tel.: 88 / 592-660

A borítékra rá kell írni: „17/146/2014. - Pályázat a Ringató Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére”

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.

http://www.kozigallas.gov.hu/
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