
 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

"a közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján 

pályázatot hirdet 

 

Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) 

beosztás betöltésére 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. május 2-től 2022. július 15-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

8100 Várpalota, Mártírok útja 3. 

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

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, 

ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés 

betartása, jogszabály által előírt vezetői jogok gyakorlása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra "a közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A magasabb vezető részére biztosított pótlék mértéke 

a köznevelési intézményekben járó illetményalap 40-80 %-a. 

Pályázati feltételek: 

- főiskola, óvodapedagógusi végzettség, 

- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

- büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, 

- legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására     

   vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás felfolytatása 

Előny: 

- legalább 10 év óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, 

- helyismeret 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- részletes szakmai önéletrajz, 

- vezetési, fejlesztési program, - iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál      

  nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 



- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással  

   összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen  

   kéri. 

A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 2. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton: a pályázatnak a Várpalota Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8100 

Várpalota, Gárdonyi u. 39.. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 17/19/2017., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. 

Személyesen: Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens (8100. Várpalota, 

Gárdonyi u. 39.) 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az érvényes pályázatot benyújtók Képviselő-testületi meghallgatását követően a Képviselő-testület 

dönt. 

A pályázat elbírálásának várható határideje:       2017. áprilisi képviselő-testületi ülés 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

- www.kozigallas.hu 

- Oktatási és Kulturális Közlöny 

- www.varpalota.hu 

 

Megjegyzés: 

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan, a vezetői megbízás határozott időre szól és a munkáltató 

3 hónap próbaidőt köt ki. 

A benyújtás határidején a Várpalota Város Önkormányzathoz való beérkezés  

időpontját kell érteni! 

 

 

 

http://www.kozigallas.hu/
http://www.varpalota.hu/

