
Ajka Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Városi Bölcsőde

bölcsődevezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.01.01 - 2026.12. 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8400 Ajka, Béke utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetője a kinevezés szerinti, kisgyermeknevelő munkaköre mellett látja
el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. Felel az intézmény szakszerű és
törvényes  működéséért,  gazdálkodásáért  és  gyakorolja  a  munkáltatói  jogokat  a
munkatársak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:

• Főiskola, • felsőfokú iskolai végzettség és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2.
számú mellékletének I/2/B. pont szerint: 1. csecsemő- és kisgyermeknevelő
(BA) vagy 2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ), b) csecsemő- és
kisgyermekgondozó (OKJ), c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó
(OKJ), d) csecsemő- és gyermeknevelőgondozó (OKJ), e)
kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), f) csecsemő- és kisgyermeknevelő
asszisztens (FOKSZ), g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel
rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális
szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• • fényképes szakmai önéletrajz,
• • végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
• • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
• • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
• • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• • nyilatkozat 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 hozzájáruló nyilatkozata arról,  hogy a pályázat  elbírálásában
résztvevők  a  teljes  pályázati  anyagot,  a  pályázó  személyes  adatait
megismerhetik és kezelhetik,

• • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
• • nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
• vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettség  teljesítésére  vonatkozó

szándéknyilatkozatot.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• • fényképes szakmai önéletrajz,
• • végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
• • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
• • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
• • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• • nyilatkozat 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 hozzájáruló nyilatkozata arról,  hogy a pályázat  elbírálásában
résztvevők  a  teljes  pályázati  anyagot,  a  pályázó  személyes  adatait
megismerhetik és kezelhetik,

• • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
• • nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
• •  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettség  teljesítésére  vonatkozó

szándéknyilatkozat.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péntek Magdolna szociális és
igazgatási irodavezető nyújt, a 0688521116 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Ajka Város Önkormányzata címére történő

megküldésével (8400 Ajka, Szabadság tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/68-1/2021. , valamint a
beosztás megnevezését: bölcsődevezető.

• Személyesen: Schwartz Béla polgármester, Veszprém megye, 8400 Ajka,
Szabadság tér 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A  pályázatokat  egy  szakmai  bizottság  véleményezi,  a  kinevezésről  Ajka  Város
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  dönt.  A  kiíró  a  pályázati  eljárás
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.ajka.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A  pályázati  kiírás  közzétevője  a  Belügyminisztérium  (BM).  A  pályázati  kiírás  a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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