
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodavezetői munkakör 
betöltésére az alábbiak szerint: 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
A munkavégzés helye: 2651 Rétság Mikszáth u. 6. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes 
működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása. 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
• Felsőfokú óvodapedagógus végzettség és pedagógus szakvizsga, 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• Szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett 5 év szakmai gyakorlat 
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• Főiskola, közoktatás vezetői vagy óvodai menedzser vagy vezető óvodapedagógus 
szakvizsga, 
• helyismeret 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
• a pályázó szakmai önéletrajzát, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot 
• büntetlen előélet igazolására 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
• iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, 
• a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők betekintési jogára utaló 
nyilatkozatot, 
• nyilatkozatot a zárt vagy nyílt ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozóan 
• továbbá a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat. 
 
Az álláshely betölthetőségének időpontja: 
Az álláshely legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: KSZK honlapon történő megjelenést követő 15 nap: 
2012. május 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mezőfi Zoltán 
polgármester nyújt, a 35- 550-100 -as telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Rétság Város Önkormányzata címére történő megküldésével 
(2651 Rétság Rákóczi u. 20. ). 
• Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
840/2012., valamint pályázat megnevezését: „óvodavezetői pályázat” 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményi véleményezés után a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság személyesen 
hallgatja meg a pályázót. A Bizottság javaslatára a végleges döntést a Képviselő-testület 
hozza meg. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30 



 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• Oktatási és Kulturális Közlöny 
• www.retsag.hu 
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. május 15. 
 


