Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
109/2013.(XI.20.)KT határozata
Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde Cibakháza intézményvezetői álláshelyének
betöltésére ismételt pályázat kiírása tárgyában.
1.) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete e határozatában rögzíti, hogy
a Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde Cibakháza intézményvezetői beosztására
pályázat nem érkezett, mely miatt ismételten pályázatot ír ki.
2.) A kiírandó pályázat szövegét a képviselő - testület az alábbiakban rögzíti:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki
a Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde Cibakháza vezetői munkakör megbízására
A munkavégzés helye: 5462 Cibakháza, Petőfi u. 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízássál járó lényeges feladatok:
- A bölcsőde szakmai munkájának koordinálása, színvonalas szakmai tevékenységnek
tervezése, szervezése, (az intézmény által ellátott alapfeladat: gyermekjóléti alapellátásgyermekek napközbeni ellátása-bölcsőde ellátás)
- az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése,
- személyügyi és gazdasági feladatok ellátása.
A megbízás időtartama: 5 év (2015.01.01.-2019.12.31.)
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre
szól, az intézményi újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: kisgyermeknevelő.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
Az álláshely betöltésének ideje: 2015. január 01.
Pályázati feltételek:
- a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/2. B) pontjában
meghatározott képesítés,
- legalább 5 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,
- büntetlen előélet.
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Hasonló területen intézményvezetői munkakörben szerzett tapasztalat.
- Kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség, számítógép felhasználó
szintű ismerete, helyismeret.
A pályázathoz csatolni kell:
- Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, képzettséget igazoló
okmányok hitelesített másolatát.
- Büntetlen előéletet igazoló, 30 napnál nemrégebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
(amely igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé).
- Részletes szakmai önéletrajzot (amely tartalmazza a szakmai gyakorlat meglétét is).
- Az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel.
- A pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
- Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
- A pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázata elbírálásával kapcsolatos napirendi pont
nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., Magyarország 2013.
évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 7. melléklete szerint, valamint
magasabb vezetői pótlék a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelt 4. számú melléklet I.1.b.
alpontja alapján kerül megállapításra.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő közzététel időpontja: 2014. 01. 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. 09. 30.
A pályázat elbírálásának menete: A pályázókat Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának
bizottsága hallgatja meg és Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a megfelelő pályázó hiányában a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014.11.30.
A pályázat benyújtásának módja:
- személyesen Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterénél (5462
Cibakháza, Szabadság tér 5. sz.) munkaidőben, vagy
- postai úton: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének címezve (5462
Cibakháza, Szabadság tér 5. sz.).
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen határozat szerinti pályázat
meghirdetésétől, illetve közzétételéről gondoskodjék, mégpedig úgy, hogy az
megjelenjen a Nemzeti Közigazgatási Intézet közszolgálati állásportálján, Szociális
Közlönyben, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, az önkormányzat székhelyén, a
helyben szokásos módon.
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Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
4.) A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni kell:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Enyedi Mihály jegyzőt
Képviselő-testület tagjai – helyben –
Lopocsi Istvánné – mb. intézményvezetőt- Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde
Jáger Andreát 5123 Jászárokszállás, Széchenyi I. u. 76.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt – Szolnok Nagyközségi Könyvtárat
Irattárat
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Cibakháza, 2013. november 20.

Hegyes Zoltán
Polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző
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