
Parád Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
nevében eljárva a 

 település polgármestere 
 
 

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

Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 
intézményvezető-i 
(magasabb vezető)  

beosztás betöltésére.  
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő  
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2020. 
augusztus 1-től 2025. július 31-ig szól.  
 
Az intézmény székhelye: 3240 Parád, Kossuth L. út 128.  
telephelye:          3243 Bodony, Liget u. 2 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény IV. fejezet (szociális alapszolgáltatások), valamint 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti 
szolgáltatási, intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása az alapító okirat 
szerint.  
Ellátási terület Parád, Bodony, Parádsasvár települések.  
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
Pályázati feltételek: 

     -  Felsőfokú, óvodapedagógusi szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében     

szerzett intézményvezetői szakképzettség, és vagy  Felsőfokú szociális 

végzettség (szociálpedagógus) 

-       legalább 10 év óvónői szakmai tapasztalat,  

-       vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

-       erkölcsi bizonyítvány 

 



A pályázatnak tartalmaznia kell a 326/2013. (VIII. 23.) kormányrendelet 23. § (2) bekezdés 
szerint 

- a pályázó szakmai önéletrajzát,  
- a vezetési programját, 
- a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt 

érdemlő igazolását, valamint  
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal 

kapcsolatos kezeléshez, továbbításához. 
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát  
- pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot a testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja 

meg. 
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy kéri-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt 

ülés tartását, 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mudriczki József polgármester nyújt, a 
06-36-544-072 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 
 Postai úton, a pályázatnak a Parád Nagyközség Önkormányzata Polgármestere címére 
történő megküldésével (3240 Parád, Kossuth L. út 91.). 2 példányban 
Személyesen: 3240 Parád, Kossuth L. út 91. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatását követően a pályázat 
elbírálásáról a Kinevezői jogkör gyakorlója dönt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 15. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné és 
eredménytelenné nyilvánítsa.  
 
Parád, 2020. április 30. 
 
       Mudriczki József 
                                  polgármester 


