Törtel Község Önkormányzat
Polgármesterétől
2747 Törtel, Szent István tér 1.
Tel.: 53/576-010, Fax: 53/576-019

Törtel Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Törteli Tulipán Óvoda
intézményvezető (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, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2747 Törtel, Kossuth út 1-5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54-55. §-ában meghatározott feladatok.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 138/1992. (X. 08.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17-18. §-ában
meghatározottak szerint:
• az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógusszakvizsga,
• másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;,
 pedagógus-munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre szóló alkalmazás
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz
 az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglaltak személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 nyilatkozat arról, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. §
(4) a) pontja értelmében hozzájárul-e pályázatának nyílt ülésen való tárgyalásához
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusztus 16. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Godó János, polgármester nyújt, a 06 53/ 576
010 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Törtel Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (2747 Törtel, Szent István tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1739./2011 , valamint a munkakör
megnevezését: Törteli Tulipán Óvoda intézményvezető.
 Személyesen: Godó János polgármester, Pest megye, 2747 Törtel, Szent István tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálása az előzetes véleménynyilvánítási
eljárást követően a önkormányzat képviselő-testületének ülésén történik. Ezt megelőzően a
pályázatokat a község polgármestere, alpolgármestere és a jegyző megvizsgálja, annak tekintetében,
hogy azok megfelelnek–e az érvényességi kritériumoknak. A pályázat kiírója a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Oktatási és Kulturális Közlöny
 Törtel község hirdetőtáblája, honlapja
 kozigallas.hu internetes portál /Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI)/
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