
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi 
intézményvezetői álláshelyre:  

Meghirdetett munkahely:  Püspökmajor ltp. Bölcsőde 
     2000 Szentendre, Hamvas Béla utca 1. 
 
Ellátandó feladatok: 144 férőhellyel rendelkező, 34 alkalmazottat 

foglalkozató, részben önállóan gazdálkodó intézmény 
vezetése. 

 
Képesítési és egyéb feltételek: 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I/2. 

B pontja szerinti képesítés (bölcsődei szakgondozó, 
csecsemő- és kisgyermekgondozó, csecsemő- és 
kisgyermeknevelő,  csecsemő- és kisgyermeknevelő-
gondozó, csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó vagy 
csecsemő- és gyermekgondozói, kisgyermekgondozó, - 
nevelői végzettséggel rendelkező intézményvezető, 
szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettség, 
pedagógus) 
 legalább 3 éves szakmai gyakorlat 
 legalább 1 éves vezetői gyakorlat 

 
Pályázathoz csatolni kell:  szakmai önéletrajzot 

iskolai végzettséget igazoló okmányok hiteles másolatát 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai 
helyzetelemzésen alapuló vezetési programot 
eddigi munkaviszonyokról szóló igazolást 
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a 
képviselő-testület és a pályázati eljárást lefolytató 
bizottság tagjai megismerhessék 
nyilatkozatot arról, hogy a pályázat szakmai része nem 
nyertes pályázat estén is felhasználható 
munkaegészségügyi vizsgálatról szóló igazolást 
nyilatkozatot arról, hogy a pályázóval szemben nem áll 
fenn a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 
szóló törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározható 
kizáró ok. 

 
Közalkalmazotti jogviszony  időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, 

újonnan létesített jogviszony esetén  - a Kjt. 21/A. § (4) 
bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő 
kikötésével a 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 1/A. 
§ (4) bek. b) pontja és a Kjt. 21/A §-a alapján. 

 
Előnyt jelent:    szentendrei vagy kistérségi lakhely 

gazdasági, pénzügyi végzettség  
 
Vezetői megbízás:   2012. november 1.– 2017. október 31. 



 
Pályázat benyújtásának  határideje:    2012. szeptember 3. 9.00 óra 
 
Pályázat elbírálásának  határideje:    2012. októberi Képviselő-testületi ülés 
 
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 
szerint 

 
Pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatot 5 példányban kell benyújtani „Bölcsőde 

pályázat” megjelöléssel dr. Dietz Ferenc Szentendre 
Város Polgármestere részére 
2000 Szentendre, Városház tér 3.  (Központi Iktató) 

 
Pályázattal kapcsolatos  felvilágosítás:    Tóth Istvánné, intézményvezető 
     26/310-766 


