
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

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

pályázatot hirdet 

Borsodnádasdi Mesekert Óvoda 

óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

 

 

1.) A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 

2.) Foglalkoztatás jellege:    teljes munkaidő 
 

3.) A vezetői megbízás időtartama:  2013. augusztus 15-től 5 év időtartamra 2018.  
augusztus 14-ig 
 

 
4.) A munkavégzés helye:    Borsod-Abaúj-Zemplén megye,  

      3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 11. 
 

5.) A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízatással járó lényeges feladatok: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény irányítási, 
ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása.  
 

6.) Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 

7.) Pályázati feltételek: 
- Főiskola, óvodapedagógus, 
- legalább 10 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat, 
- legalább 10 év vezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. 
-  

8.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata 
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely a pályázó szakmai helyzetelemzésére 

épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazza 
- szakmai gyakorlatokat igazoló dokumentumok 



- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- a pályázó nyilatkozatás arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget tesz 
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b.) pontja 

szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget 
megbízatása esetén megszünteti.  
 

9.) A munkakör betölthetőségének időpontja: 
- a munkakör legkorábban 2013. augusztus 15. napjától tölthető be 

 
10.) A pályázat benyújtásának időpontja:    2013. július 10.  

 
11.) A pályázatok benyújtásnak módja: 

 
- Postai úton, a pályázatnak Borsodnádasd Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését. 
 

12.) A pályázat elbírálásának határideje:   2013. augusztus 12. 
 

13.) A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
- www.borsodnadasd.hu – 2013.június 4.  

 

 

 

 

 

http://www.borsodnadasd.hu/

