
Parád Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  

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

pályázatot hirdet a 
Bendegúz óvoda gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 

óvodavezető  
(magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő  
 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2012. augusztus 1-től 
2017. július 31-ig szól.  
 
A munkavégzés helye: 3240 Parád, Kossuth L. út 128.  
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési, 
munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a 
fenntartóval.  
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Főiskola, óvodapedagógusi végzettség, szakképzettség és szakvizsga, 
 legalább 10 év óvónői szakmai tapasztalat,  
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 erkölcsi bizonyítvány 

 
 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

  szociálpedagógusi szakképzettség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. §. (8) szerint: részletes szakmai önéletrajz  
         intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel  
         végzettséget igazoló okirat(ok) másolata  
         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  
         hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban résztvevők a teljes pályázati 

anyagba betekinthetnek  
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         pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a testület nyílt vagy zárt ülésen 
tárgyalja meg. 

         nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tétel teljesítéséről  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: Oktatási és Kulturális Közlöny internetes 
közzétételétől számított 30. nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varró Gyula jegyző 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.). 3 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 Képviselő-testület dönt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31.  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné és 
eredménytelenné nyilvánítsa.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. március 22. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel.  
  
 
 
 
Parád, 2012. március 13. 
 
 
        Varró Gyula 
            jegyző 


