
Bag Nagyközség Önkormányzata 
                        

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

Gólyahír Bölcsőde 

bölcsődevezető (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2026.08.01.-ig szól. 

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2191 Bag, Rákóczi u. 2921/3 hrsz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény felelős vezetése, irányítása, szakszerű működtetése. Magas színvonalú
szakmai  munka  biztosítása,  szervezése,  ellenőrzése.  Az  intézményben
foglalkoztatottakkal  kapcsolatos  munkáltatói  jogkör  gyakorlása.  Az  intézmény
képviselete a fenntartó önkormányzat és egyéb szakmai irányító szervezetek előtt. A
költségvetési szervek vezetői számára a jogszabályokban előírt pénzügyi-gazdasági
feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása. A jogszabályok, a fenntartó által előírt
szabályzatok,  tervek,  szakmai  programok  végrehajtása,  az  intézmény  működését
érintő pályázati lehetőségek figyelése, közreműködés pályázatok elkészítésében. 

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

                        
Pályázati feltételek:

•         Főiskola, 
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
•         Magyar állampolgárság 
•         Büntetlen előélet 



•         Cselekvőképesség 
•         A  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi

intézmények,  valamint  személyek  szakmai  feladatairól  és  működésük
feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész
("Képesítési  előírások  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  személyes
gondoskodás  egyes  formáiban  vezető  beosztásban  dolgozók részére")  I.
Alapbeállítások 2.C) pontjában meghatározott képesítések valamelyike 

•         A 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§.(3) bekezdése alapján "A magasabb
vezető  beosztásra  történő  megbízás  feltétele  legalább  öt  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" 

•         A Kjt. 20. -ában foglaltaknak való megfelelés 
•         Egészségügyi alkalmasság 
•         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 pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         Részletes szakmai önéletrajz fényképpel 
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
•         Fenti  jogszabályok  szerinti  iskolai  végzettséget,  szakirányú

szakképzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata 
•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak

a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje:   2021. április 28.   
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palya Zoltán nyújt, a 06-30-
667-0734 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
•         Postai úton, a pályázatnak a Bag Nagyközség Önkormányzata címére 

történő megküldésével (2191 Bag, Szent Imre utca 52. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
B1/1303/2021 , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető. 

•         Elektronikus úton Palya Zoltán részére a bagpolghiv@bagfalu.hu E-mail 
címen keresztül 

•         Személyesen: Palya Zoltán, Pest megye, 2191 Bag, Szent Imre utca 52. . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30. 
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