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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. november 27-én tartandó ülésére 

 

Bölcsődevezetői munkakör betöltésére pályázat kiírása 

 

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Bölcsődéje 24 kisgyermek gondozására rendelkezik 

működési engedéllyel. A Bölcsőde két csoporttal működik, mely két csoportban 2-2 

szakképzett dolgozó látja el a kisgyermeknevelő szakmai feladatokat. A szakképzett dolgozók 

közül 1 fő a csoportmunka mellett kapcsoltan bölcsődevezetői feladatokat is végez, így nem 

teljesítjük a 15/1998.(IV.30.) NM rendeletben előírt csoportonkénti 2-2 fő kisgyermeknevelő 

és 1 fő önálló szakmai vezető (bölcsődevezető) létszámkövetelményt.  

 

A bölcsőde szakmai létszámát a Békés Megyei Kormányhivatal 2011-ben elvégzett 

ellenőrzése során megkifogásolta. Ennek megoldására, a 2012. január 5-én megkötésre került 

hatósági szerződésben az Önkormányzat vállalta, hogy legkésőbb 2015. január 04. napjáig 

biztosítja a jogszabályban előírt megfelelő szakképzettséggel rendelkező létszámot. 

 

A hatósági szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése érdekében a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § -a és 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 előírásai alapján 

a Bölcsődevezető (független szakmai vezető) munkakör betöltésére pályázatot kell kiírni. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával a 

Bölcsődevezetői munkakörre írjon ki pályázatot. 

 

Határozati javaslat: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Füzesgyarmat 

Város Önkormányzat Bölcsőde Bölcsődevezetői állására az alábbi tartalommal: 

 

- 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Bölcsőde 

Bölcsődevezető 

munkakör betöltésére 
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Pályázati feltételek: 

- büntetlen előélet 

- magyar állampolgárság 

- cselekvőképesség 

- legalább 5 év szakmai gyakorlat szociális vagy gyermekvédelmi munkakörben 

- a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. C) 

pontjában meghatározott szakképzettség 

- ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

15. § (8) bekezdés szerinti kizáró ok ne álljon fenn 

- vagyonnyilatkozat-tétel vállalása  

 

Előnyök: 

- csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező: intézetvezető; szakoktató; 

védőnő; felsőfokú szociális alapvégzettség; pedagógus végzettség 

- B kategóriás gépjárművezetői engedély 

- felhasználó szintű számítástechnikai ismeret 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- szakmai önéletrajzot 

- a bölcsőde vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel 2 példányban 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 

- szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolást 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében, 

elbírálásában részt vevők megismerhetik 

- nyilatkozatot arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval 

szemben fenn áll-e 

- nyilatkozatot arról, hogy a képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat 

elbírálásáról szóló előterjesztést 

- nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja 

 

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 

 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idő, próbaidő 4 hónap 

 

Vezetői megbízás időtartama:  5 év, 2015. február 01-től 2020. január 30-ig  

 

Foglalkoztatás jellege:   teljes munkaidő 

 

Munkavégzés helye:    5525. Füzesgyarmat, Mátyás u. 29. 

 

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

- a bölcsőde szakmai vezetése, a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, 

harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembevételével 

- felelős a Bölcsőde szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok 

végrehajtásáért 

- felelős a bölcsőde eredményes és gazdaságos működéséért, a szakmai valamint a 

gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, egyéb előírások, utasítások végrehajtásáért 



 3 

A pályázat benyújtásának határideje:  2015.01.06. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január havi képviselő-testületi ülés 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015.02.01. 

A pályázat benyújtásának módja:  
A pályázatot zárt borítékban postai úton, vagy személyesen, „bölcsődevezető, azonosító 

szám:      /2014” megjelöléssel Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

címezve, Füzesgyarmat Város polgármesteréhez (5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) kell 

benyújtani. 

 

A pályázat elbírálásának módja: 

A pályázatot a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet szerinti bizottság véleményezi. Az 

elbírálásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a pályázat 

benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülésen. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt dr. Makai Sándor jegyző, a 06-

66/491-058-as telefonszámon.  

- 

 

Felkéri a Jegyzőt a pályázat eljárás lebonyolításával összefüggő előkészítő feladatok 

ellátására. 

 

Határidő:  2014. november 28. 

Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 

 

Füzesgyarmat, 2014. november 20. 

 

 

 

 

 

 

 

Bere Károly 

polgármester 

  
 


