
Vizsoly község Önkormányzatának képviselő-testülete  
                         

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

Vizsolyi Óvoda 3888. Vizsoly, Szent János út 66. szám  
 

óvodavezető (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2013. július 1. - 2018. június 30. 
–ig tartó közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre, 2013. július 1. - 2018. június 30.-ig szól.  

A munkavégzés helye:  

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3888 Vizsoly, Szent János út 66.  

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

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény irányítási, 
ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, a 
törvényes intézményi működés biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az Alapító 
Okirat szerint.  

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,  
 legalább öt év óvoda-pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat -    

           legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  
         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
        magyar állampolgárság, cselekvőképesség,büntetlen előélet, pályázati kiírásban   

          kért dokumentumok hiánytalan becsatolása  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Felsőfokú képesítés, óvodavezetői szakképzettség,  
         intézményvezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  



Elvárt kompetenciák:          legalább öt év óvodavezető gyakorlat,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

    szakmai életrajz, önéletrajz, vezetési program,előírt képesítés és szakmai gyakorlat 
hiteles igazolása, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai 
végzettséget és szakirányú képzettséget, gyakorlatot igazoló dokumentumok 
fénymásolata,nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez való hozzájárulásról, nyilatkozat a Kjt. 41. § (2) bek. szerinti 
összeférhetetlenség kérdésében, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalásának kérdésében  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bihi Miklós polgármester nyújt, a 06-
46/587-449 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
     Postai úton, a pályázatnak a Vizsoly község Önkormányzatának képviselő-

testülete címére történő megküldésével (3888 Vizsoly, Szent János út 155. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
7328/2013. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.  

     Személyesen: Bihi Miklós polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3888 
Vizsoly, Szent János út 155. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Kjt. szerint. A zárt borítékban három példányban benyújtott pályázatra rá kell írni a 
következőt: "óvodavezetői álláshelyre pályázat"  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 25.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.vizsoly.hu - 2013. április 24. 
         www.korlat.hu - 2013. április 24. 
         www.hernadcece.hu - 2013. április 24. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vizsoly.hu honlapon 
szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. április 30. 


