
Érsekvadkert Község Önkormányzata  
                         

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

Érsekvadkerti Ary Erzsébet 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: 

Nógrád megye, 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 157.  

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

Az intézmény szakmai vezetése, a dolgozók feletti munkáltatói jogkör gyakorlása, 
óvodapedagógusi feladatok ellátása.  

Illetmény és juttatások: 

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

         Főiskola, szakirányú főiskolai végzettség,  
         legalább öt éves szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,  
         B kategóriás jogosítvány,  
         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezető szakképzettség  
         büntetlen előélet,  
         cselekvőképesség  
         A pályázatban megjelölt vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki 

a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti jogviszonyba történő 



kinevezés határozatlan idejű, 3 hónapos próbaidővel. Munkaköri besorolás és 
bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.(Kjt.) szerint 
történik.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         szakmai önéletrajz  
         szakképesítést igazoló oklevelek másolata  
    az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, valamint a szakmai     

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések  
         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovácsné Nagy Mária 
polgármester nyújt, a 06-35-340-001 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Érsekvadkert Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 91. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 964/2018. , 
valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.  

         Személyesen: Nógrád megye, 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 91. .  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 26.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 15. 

  
 

[MB1] megjegyzést írt:  

[MB2] megjegyzést írt:  


