
határozatához:

Balassagyarm at Város Ön kormányzaának Képviselő-testülete
a kÖzalkalmazoűak jogáIlásáról szótó 1992. évi )Uxtlt. törvény 20/B. §-a atapján pátyázatot

hirdet
a Balassagyarmat Városi Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) munkakörének

betöltésére az alábbi feltételekkel :

o A kÖzalkalmazofti ioqviszonv időtaftama: határozatlan idejű közalkalmazoftijogviszony

o Foqlalkoztatás ielleqe: teljes munkaidö

o A munkavéqzés helve: 2660 Balassagyarmat, Achim András utca 20.

o A munkakörbe taftozó lénveqes feladatok:
A gyermekek véde.lméről és a gyámügyi igazgatásról szótó 1997. éviXXX|. törvény 42-43. §-aiban,valamint a személyes gondoskodást nyújtó §yermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, iatamintt
személYek szakmaifeladatairól és mükodésik fereábiraté2oto t sttgg8. (tv. 30.) NM rendelet 34_
48. §-aiban részletezett feladatok etlátása a Balassagyarmat Városi Böicsőde'intézményvezetői
munkakÖrében. Ennek keretében az intézmény 1ogszéra és szakszerú működésének bizíosítása,a magasabb vezető irányítási, munkaszeruőzési feladatainak, az intézmény hivataloákéPviseletének ellátása, a munkáttatói jogok gyakorlása az intézmény ejyén munkaköreiben
foglalkoztatott dolUolli feleft, kapcsotattártás- a fenntartóval, a tarsinteimenyekkel, szakmai
szeruezetekkel. Az intézmény teljes körü szakmai vezetése, a működéshez nétkülözhetetlen
szakmai doku mentu mok el készítése és szüks ég szeri nti fel ü lvizsg átata.

o pálvázatifeltételek:
- A személYes gondo_skodásf nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint

személyek szakmaifeladatairól és működésuk feltéteIáiröl szóló 15/1gg8, (tv. 30) NM rendetet2. számú mellékletének l. Rész l./2./B pontjában meghatározott febÖforu végzeftség ésszakképesítés.
- Legalább Öt ,év, felsÓfokÚ végzettséget vagy fetsőfoktt szakmai képesítést igénylö, agyermekvédelem, szociális ellátás, egészségu§yi ellátás, illetve közoktatás területén betöltöttmunkakörben szerzeft szakmai gyakorlat.
- Az egyes vagyonnyilatkozattételi kötetezeftségekröl szótó 2007. évi CLtl, töruény szerinti

u_agyonnyilatkozat benyújtása magasabb vezetói megbízás esetén.
CselekvőkéPesség, büntetlen elöétet és annak Ígazotása, hogy a pályázó nem átl afoglalkozástól eltiltás hatálya alatt.- Annak igazolása.,. h?qY ' pályázóvat 9zemPe1 a gyermekek védelméról és a gyámügyi
igazgatásrÓl szÓlÓ 1997. éviXXX\. törvény 10/A. §-aóán felsorolt kizáró reitetercx nem áltnak
fenn.

c A pá.lvázat részeként benvúitandó okiratok, iqazolások:- A pályázó szakmaiönétetrajza.
- Az intézménY vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztésielképzelésekkel.
- NYilatkozat arrÓl,_hogY a Pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati

elj árással össze.fü.ggésbe n sz ü kséges- kezelésónőz nozzá1 aru t.- NYilatkozat arrÓl, ,hogY a pályázÓ néry ail 199etekvőképességét érintő gondnokság hatátya atatt,- |árom hónaPnál.nem régebbi hatós_ági biz^onyítvány a bintetten eíaerctrat és arról, hogy aBÜntetÖ TöruénYkönYvról szóló 201.2.7vi C iarveny 52. §-ában mignaiiroiott kizáró okok,valamint a gyermekek védelméröl é: ? gyámügyi i§azgatásról szótó-1997. évi XXXI. toien|i
!0/A. §-a szerinti kizáró okok a pályázóvái szeábei ne-m áilnak fenn.
l9kolai végzeftséget és szakképzeftséget igazoló okiratok másotata.- szakmai gyakorlat meglétét tanúsító áuniattatoi igazolás.- | nálVázÓ nYilatkoz.atát arrÓl, hogy nyilvános vagy-zárt ülésen kéri a pátyázat megtárgyatását., NYilatkozatot 

.arról, .hogy a pályázó sikerei'pályázat esetén a ű;ai;;ryilatkozat_tételi
köte lezettség é n e k el eg et te sz,



o llletménv és iuttatások:
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közalkalmazoftak jogállásáról szóló 1992. évi
Wxlll, törvény, illetve az annak a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történö végrehajtásáról szóló 257/2000. (Xll. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.

. A pálvázat benv(litásának határideie:
A v,tww.koziqallas.gov.hu internetes felületen történő közzétételtöl számítoft 30, fiap,
előreláthatólag 2022. j(lnius 3. napja.

. A pálvázat elbírálásának határideie: 2022. j(tnius 30.

. A munkakör betölthetöséqének idöpontia és a megbízás idötaftama:
Az intézményvezetöi munkakör legkorábban 2022, július 1. napjávaltölthető be és határozott időre
- 2022. j(llius 1-jétöl2022. december 31-éig - szól,

c A pálvázat benv(titásának módia:
- A pátyázatot zárt boiltékban, postai úton vagy személyesen a megjelölt határidöre töfténö

beérkezéssel, Balassagyarmat Város Jegyzöjének cí mére kell benyújtani:
dr, Varga Andrea jegyzö
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal
2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedelem út 12.

- A boiltékon fel ketl tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a

,,Balassagyarmat Városi Bölcsöde intézményvezetöi mun kaköf' megjelölést!
- A pályázáli mrassat kapcsolatban további információ kérhetö dr, Varga Andrea jegyzötöl a 06-

3 5- 50 5-9 2&ös tel efon szá mon,

o A pálvázat elbírálásnak módia, rendie:
- l beért<ezett pátyázatokat a vonatkozó jogszabályok alapján létrehozoft szakmai bizoftság

véleményezi, mely a pátyázókat személyesen is meghallgatja, A bizoftság által elöterjeszteft
szakmai véleményt mértegelve az intézményvezető megbízásáról Balassagyarmat Város
Ö n korm á nyzatá n ak Képvi selGtestü lete dönt.

- A pátyázat kiírója fenntaftja magának a jogot, hogy még érvényes pályázatok esetében is a
pályáz ati elj árást e red mé nytele n n e k n yilvá n ítsa.

Balassagyarmat, 2022. április 28.
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