
Taktaszada Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                             

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

Taktaszadai Micimackó Napközotthonos Óvoda 3921 Taktaszada, Kossuth utca 87.  
 

óvodavezetői megbízás (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, 2018. július 31.-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3921 Taktaszada, Kossuth utca 87.  

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

Intézmény irányítása, óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a 
munkaköri leírás alapján.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Főiskola, főiskolai szintű óvodapedagógusi szakképzettség, pedagógus szakvizsga 
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  

         5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év 
feletti szakmai tapasztalat,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



         szakmai önéletrajz, vezetői program, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, oklevél másolat, nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a 
pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek, nyilatkozat 
arról, hogy a a pályázat nyilvános vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 3.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Filep András polgármester nyújt, a 
47/392-002 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Taktaszada Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete címére történő megküldésével (3921 Taktaszada, Kossuth utca 74. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
1257/2013 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezetői állás.  

         Személyesen: Filep András polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3921 
Taktaszada, Kossuth utca 74. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A kötelező jogszabályi véleményezési határidőt követő képviselő-testületi ülésen kerül 
elbírálásra.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Oktatási és Kulturális Közlöny 9. szám - 2013. május 15. 
         www.taktaszada.hu 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. május 3. 

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.  
  
 


