
                                                          

                                                             E l ő t e r j e s z t é s                            16. napirendi pont 
                                Nőtincs Község Önkormányzat képviselő-testületének 
                                                       2016. április 25-i ülésére 
 
 
Tárgy: Vár –Lak óvodavezetői pályázat kiírása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Nőtincs Község Önkormányzat képviselő-testülete 2016. december 11-én kiírta a Vár-Lak Óvoda 
Óvodavezetői pályázatát. A pályázat benyújtási határideje 2016. március 31. napján lejárt és nem 
jelentkezett senki, így ismételten a pályázatot szükséges kiírni. 
 
Előterjesztésem mellékleteként csatolom a pályázati kiírást. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy  előterjesztésemet fogadja el és írja ki a pályázatot. 
 
Nőtincs, 2016. április 19. 
 
                                                                                                             Acsay Ákos 
                                                                                                             polgármester 

Nőtincs Község Önkormányzat Képviselő-testülete                              
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

                                                                Nőtincsi Vár-Lak Óvoda  
                                        óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama:  
 
A vezetői megbízás határozott időre, 2016. augusztus 15-től 2021. augusztus 15-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Nógrád megye, 2610 Nőtincs, Malom utca 1.  

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az óvoda irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti 
alap- és kiegészítő tevékenységek ellátásának biztosítása, 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: 

�         Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges végzettség,  
�         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
�         Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség  
�     Legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó 

óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,  
�        A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 

munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         részletes szakmai önéletrajz  
�         vezetési, fejlesztési program  
�         az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata  
�         szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás  
�         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
�         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  
�         nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhessék  
�         nyilatkozat arról, hogy a döntéshozók nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalják a pályázatot  
�         nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elfogadásáról  

A beosztás betölthetőségének időpontja:  

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 15. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Acsay Ákos István polgármester nyújt, a 06 
35 360 001 (1002 mellék) telefonszámon.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére 

történő megküldésével (2610 Nőtincs Szabadság út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: 
óvodavezető.  

�         Személyesen: Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal 2610 Nőtincs, Szabadság út 50.   

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatása után, a benyújtott pályázatokat a 
képviselő-testület bírálja el.    

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 31.  

A pályázati kiírás közzététele: 

-  Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapja  
_         Nőtincs Község Önkormányzat hivatalos lapja, és honlapja  


