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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2014. május 27-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2014. (V.27.) KT. sz. határozata 

 

Pályázati felhívás 

Óvodavezetői (magasabb vezető) állásra 

 

A pályázatot meghirdető szerv: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

     4241. Bocskaikert, Poroszlay út 20. 

Meghirdetett munkahelye:    Bocskaikerti Napsugár Óvoda 

         4241. Bocskaikert , Debreceni út 85. 

Pályázati feltételek:  

- Óvodapedagógusi főiskolai végzettség és szakképzettség 

- Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 

- Legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 

- Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti (óvónő) 

munkakörbe kinevezhető. 

- Büntetlen előélet és cselekvőképesség 

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

A pályázathoz csatolni kell: 

 részletes szakmai önéletrajzot, 

 a felsőfokú szakképzettséget igazoló oklevél hiteles másolatát, 

 a legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást, 

 az óvoda vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzelésekkel 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

 nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, 

 nyilatkozatát arról, hogy a Bocskaikert Község Képviselő-testülete a pályázat elbírálására 

vonatkozó előterjesztést nyilvános, vagy zárt ülés keretében tárgyalja. 

 

Az állás elfoglalásának ideje:   2014. augusztus 01. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló 

közalkalmazotti jogviszony 

A vezetői megbízás időtartama:   2014. augusztus 01-től 2019. július 31-ig, 5 évre szól. 

 

A pályázat beadásának határideje:   2014. június 30. 

 

Bérezés és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII. törvény 

valamint annak a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) 

Korm. rendelet szerint. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

 -postai úton:  „Óvodavezető ” jeligével ellátva. Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-

testületének címezve, 4241. Bocskaikert Poroszlay út 20. 

 -személyesen: Szőllős Sándor Polgármesternél  

4241. Bocskaikert Poroszlay út 20. 

Tel: 06-52/583-453. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Szaniszló Tamás jegyző 06-52/583-452  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31. 
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az intézményen belüli véleményezést követően, három tagú  

bizottság javaslata alapján az önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat kiíró fenntartja jogát a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítására. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Végrehajtásért felelős: Szőllős Sándor polgármester és Szaniszló Tamás jegyző 
 

 

 

  

 

 

Bocskaikert, 2014. június 25. 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

 

 

    

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 


