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vezetői ál lására  
 

A vezető által ellátandó feladatok: a működés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, az 
intézmény irányítása, igény szerint beszámol az intézmény munkájáról, vezeti az előírt 
dokumentációt és elkészíti a működéssel kapcsolatos jelentéseket. 
 
Pályázati feltételek: 

 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 
(IV. 30.) NM. rendelet 2. számú melléklete I. részének 2/A. pontja alapján előírt 
szakirányú felsőfokú végzettség, 

 legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

 az intézményben betöltött munkakörbe történő határozatlan idejű kinevezés, vagy a 
vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre szóló kinevezés, 

 büntetlen előélet, 
 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. 

 
Előnyt jelent: szociális szakvizsga 
 
Illetmény: az 1992. évi XXXIII. törvényben (Kjt.) foglaltak alapján. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

 részletes szakmai önéletrajzot, 
 az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye működtetésére vonatkozó szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, s a vezetésre vonatkozó szakmai 
programot, 

 a képesítést igazoló okiratokat, illetve azok másolatát, valamint az előírt szakmai 
gyakorlatot igazoló okmányok másolatát, 

 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak 

a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, 

 a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a Képviselő-testületi ülés nyilvánosságához 
hozzájárul-e. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre 
szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak 
kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. 
 
A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2011. május 1. – 2016. április 30.) 
 
Az álláshely betölthető: 2011. május 1. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 7. 
 
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán 
történő közzététel napja: 2011. február 4. 
 
A pályázat benyújtásának formája és helye: a pályázatot írásban, a csatolt mellékletekkel 
együtt a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Személyügyi Osztályának címezve kell benyújtani (1041 Budapest, István út 14.). 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 30. 
 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Nagy István alpolgármester titkárságán 
személyesen (1041 Budapest, István út 14. II/68.), illetve a 231-3155-ös telefonszámon. 
 
Megjegyzés: Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a benyújtás 
időpontjában – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak. 
 
 


