
Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 
 

Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodája óvodavezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6636 Mártély, Petőfi u. 1.  
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az óvodavezető 
feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az 
óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése. 
 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 

• főiskola, óvodapedagógus végzettség 
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 
• legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 
• az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 

munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás 
• magyar állampolgár 
• büntetlen előélet, cselekvőképesség, valamint ne álljon a foglalkozás gyakorlásától 

eltiltás hatálya alatt 
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• részletes szakmai önéletrajz 
• az intézmény vezetésére vonatkozó program 3 példányban  
• végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata  
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  
• szakmai gyakorlatról szóló igazolás 
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  
• nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére 

pályázata tartalma megismeréséhez 
• nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. augusztus 16. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 30.  
 



A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Mártély Község 
Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6636 Mártély, Rákóczi tér 
1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5-132-
744-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető,  vagy személyesen: Borsos 
József polgármester, Csongrád megye, 6636 Mártély, Rákóczi tér 1.   
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokról Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete dönt, fenntartva a 
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 15. 
 


