
Borsosberény Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet  

Óvodavezető 

munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2014. augusztus 15-től 2019. augusztus 14-ig szól. 

A munkavégzés helye:  

 Gesztenyéskert Óvoda, 2644 Borsosberény, Rákóczi út 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény szakmai 

vezetése, szakszerű törvényes működtetése, az óvodai programban foglaltak végrehajtásának 

biztosítása, munkáltatói jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb 

intézményekkel. 

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései és a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben 

meghatározottak az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 Főiskola, Óvodapedagógus végzettség 

 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség  

 Legalább 5 éves óvodapedagógusi munkakörben szerzett gyakorlat  

 magyar állampolgárság, büntetlen előélet 

 A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 legalább 2 éves magasabb vezetői gyakorlat, 

 felhasználói szintű informatikai ismeret. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz 

 végzettséget igazoló okiratok másolata 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

 az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzelések 

 írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra 

vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik 

személlyel.  

 

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. augusztus 15. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 31. 

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Molnárné Gere Rita polgármester: 06-30-

5261330 telefonszámon. 

 



A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen Borsosberény Község 

Önkormányzata (2644 Borsosberény, Petőfi út 161.) címére történő megküldéssel. A borítékon kérjük 

feltüntetni: óvodavezetői pályázat. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleményezési eljárást követően Borsosberény Község 

Önkormányzat képviselő-testülte dönt a pályázat benyújtási határidejét és a véleményezési eljárást 

követő képviselő-testületi ülésen.  

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2014. augusztus 12. 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 Borsosberény Község Önkormányzat hirdetőtáblája 

 Borsosberény Község Önkormányzatának hivatalos honlapja www.borsosbereny.hu 

 Horpács Község Önkormányzata hirdetőtáblája 

 Horpács Község Önkormányzatának hivatalos honlapja  

 Oktatási és Kulturális Közlöny 

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldala (www.kozigallas.hu) 

http://www.borsosbereny.hu/
http://www.kozigallas.hu/

