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ELŐTERJESZTÉS 

Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról 
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 164/2009.(11.26) Öh. számú határozatában új 
bölcsőde létrehozására irányuló pályázat benyújtásáról döntött, az intézmény 2012. 
szeptember 1. napjától fogadja a gyermekeket. Az Intézményvezető személyéről a 
115/2012.(05.24.) Öh. számú határozatával döntött a képviselő-testület.  
 
A határozat szerint Regős Zoltánné 2012. április 30. és 2017. május 1. napja között 
látja el feladatát a Gólyafészek Bölcsődében, ezért javaslom a vezetői beosztás 
ellátásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban: Kjt) 20/A.§-a alapján pályázat kiírását, mely szerint: 
 
 „Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan 
közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati 
feltételeknek megfelelt. A pályázatot - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a 
kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató 
dönthet arról, hogy a munkakör, illetve a beosztás betöltése pályázat alapján 
történik.” 
 
Az intézményvezetőt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában meghatározott szabályok és e törvénynek a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
kormányrendelet) 3.§.-a szerint magasabb vezetőnek minősül a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi intézmény vezetője, akit pályázat kiírásával lehet megbízni. 
 
A Kjt. 23.§.(1) bekezdése alapján a magasabb vezetői beosztás ellátása magasabb 
vezető beosztásra történő megbízatással történik. Magasabb vezető a Kjt. 90.-§-ban 
foglalt kivétellel csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. 
  
A Kjt. 23.§.(3) bekezdése alapján a magasabb vezetői, valamint a vezetői 
megbízatás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. 
 
A Kjt. 20/A.§. (4) bekezdése szerint a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi 
igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán kell közzétenni.  
  
A Kjt. 20/A.§. (6) bekezdésében foglaltak alapján a jogszabály eltérő rendelkezése 
hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati 
határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör 
gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait 
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érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet 
tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, 
megbízási jogkör gyakorlója.  
A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét 
mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő  hatvan napon belül, vagy első ülésén, 
ha e jogot testület gyakorolja, dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a 
vezetői megbízásról.  
 
A kormányrendelet 1/A. §-ának (9)-(13) bekezdései szerint a pályázatokat, annak 
előkészítője (aki a hivatkozott kormányrendelet 1/A. § (3) bekezdése alapján a 
jegyző) által esetenként összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai között 
kell lennie a jegyzőnek vagy képviselőjének, a szakmai érdek-képviseleti szövetség, 
illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerinti illetékes szakmai kollégium 
tagjának. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja 
meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek 
tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó 
véleményét. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági 
véleménnyel együtt a pályázatok elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell 
terjeszteni. A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követően hatvan 
napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni 
kell. 
 
Fentiek alapján javasolom, hogy a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló 
megbízás öt éves időtartamra szóljon, valamint a képviselő-testület állítson fel egy 
eseti bizottságot a pályázatok véleményezésére.  
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, fogadja el és 
a határozati javaslatban foglaltak szerint kerüljön kiírásra a pályázat.  
 
 
Biatorbágy, 2017. február 7. 
 
 

Tarjáni István s.k  
polgármester 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017.(II. 23.) számú határozata 

 
 

A bölcsődevezetői pályázat kiírásáról 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsődevezetői pályázat 
kiírásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A-a alapján pályázatot ír ki a Gólyafészek Bölcsőde bölcsődevezetői munkakör 
betöltésére. 
 
A pályázati kiírást a határozat melléklete tartalmazza. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: HR, Szervezés 
 

 

 

 

 

 

 



PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

ír ki 
 
 

BÖLCSŐDEVEZETŐ 
 

munkakör betöltésére. 
 
 
A közalkalmazotti vezetői jogviszony időtartama: 
2017. május 01. – 2022. április 30. 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. 
 
A munkakörbe tartozó feladatok: 
Biatorbágy Város Önkormányzata által fenntartott 84 
férőhellyel 2012. szeptember 1. napjától működő bölcsődei 
intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása, ezen belül 
az intézmény vezetésével kapcsolatos vezetői feladatok 
ellátása; a gondozók és egyéb beosztottak irányítása; a 
szakszerű és törvényes működés belső feltételeinek 
megteremtése; az előírt személyi és tárgyi feltételek 
folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása; a gondozottak 
felvételével, ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok 
ellátása. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
23. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás 
feltétele, hogy a közalkalmazott - a kinevezése szerinti 
munkaköre (mely szakgondozói kinevezés) mellett – látja el a 
magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
továbbá az e törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi ágazatában történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

• A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének 
2/B. pontja szerint:  



- csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), 
- bölcsődei szakgondozó (OKJ), 
- csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), 
- csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
- csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ) vagy 
- csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ), 
- kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ) végzettséggel 

rendelkező: 
intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális 
alapvégzettség (általános szociális munkás, szociális 
munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, 
szociálpedagógus), pedagógus (óvodapedagógus, , tanító, 
tanár, nevelőtanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, 
pszichopedagógus); 

• A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése 
alapján 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 tapasztalat; 

• Büntetlen előélet; 
• Cselekvőképesség; 
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a 

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett státusz. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Min. 3-5 év bölcsődevezetői gyakorlat 
• Jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség 
• Helyismeret 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz 
• Motivációs levél 
• Az intézmény vezetésére vonatkozó program szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 
• Végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
• Nyilatkozat arról, hogy 

- a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes 
pályázati anyagba betekinthetnek; 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn; 

- nyertes pályázóként vagyonnyilatkozatot tesz; 
- nyertes pályázóként nyilatkozik, hogy nem áll 

cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság 
alatt; 



- a pályázat nyílt ülésen történő tárgyalásához 
hozzájárul-e. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör 2017. május 01. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 07. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 

• Postai úton a pályázatnak Biatorbágy Város Önkormányzata 
címére (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) történő 
megküldésével; 

• Személyesen a pályázatnak zárt borítékban 
„Bölcsődevezetői pályázat” megjelöléssel, Biatorbágy 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (2051 
Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. I. emelet) történő 
benyújtásával.  

 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Tarjáni István Polgármester nyújt a 06-23-310-174 
telefonszámon. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatok elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. április 30. 
 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 
 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ internetes oldala 
2017. 03.  
 
www.biatorbagy.hu 
2017. 03. 01. 
 

http://www.biatorbagy.hu/


 
 

K i v o n a t  
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. május 24-én megtartott ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

115/2012.(05.24)Öh. számú határozata 
 
 

A bölcsődevezetői pályázat elbírálásáról 
A 72/2012. (03.29.) Öh. számú határozat módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
bölcsődevezetői pályázat elbírálásáról szóló 72/2012. (03.29.) 
Öh. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A képviselő-testület Regős Zoltánnét 2012. május 1. napjától 
2017. április 30. napjáig bízza meg a bölcsődevezetői 
feladatok ellátásával. 
 
A módosítás a hivatkozott határozat egyéb részeit nem érinti. 
 
 
 Tarjáni István sk dr. Kovács András sk 
 polgármester jegyző 
 
 

a kiadmány hiteléül: 
 

 
 
 

Kiss Ildikó 
jegyzőkönyvvezető 
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