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Pályázati feltételek: 

 büntetlen előélet, 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2c) bekezdésében 

meghatározott követelményeknek való megfelelés, 

 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. Alapellátások 1. pontban felsorolt 

felsőfokú szakképzettség és szakképesítés, vagy a  személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 

7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakképzettség és szakképesítés, 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 

257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott szakmai 

gyakorlat. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

 az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek között meghatározott egyéb igazoló 

okiratok közjegyző által hitelesített másolatát, 

 a pályázó szakmai önéletrajzát, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó programot,  

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó megválasztása esetén vállalja a 25/2017. (IX.18.) 

EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően a vezetői képzéseken való részvételt, 

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát 

megismerhetik, 

 nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség vállalásáról, 

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

 

A munkavégzés helye: 

Zalaegerszeg, Apáczai Cs. J. t. 5. 

 

Ellátandó feladatok: 

intézményvezetői feladatok ellátása (az intézmény képviselete, a szakmai munka stratégiai 

tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, 

munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, gazdálkodás a megállapított 

költségvetési előirányzatokkal.) 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 

2019. május 03. 

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 

2019. június 13. 

 



A beosztás ellátásának kezdő időpontja 2019. augusztus 21. a magasabb vezetői megbízás 

határozott időtartamra, 2024. július 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap 

próbaidő kikötésével. 

 

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., alapján 

történik. 

 

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. 

u. 17-19.) kell benyújtani és e-mailben a bartlandrea@ph.zalaegerszeg.hu e-mail címre 

megküldeni. 

 

A pályázatokról a benyújtásra előírt határidőt követően, a betöltendő munkakör feladatait 

érintően szakértelemmel rendelkező bizottsági személyes meghallgatás után a közgyűlés dönt. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi 

szakreferenstől a 92/502-121 telefonszámon kérhető. 
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