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KIVONAT 
 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. január 15-i rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből 

           

2. Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásáról 

szóló 25/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezéséről és új pályázat 

kiírásáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2013. (I. 15.) Kt. sz. határozata: 

 
 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. a „Vadvirág” Napiköziotthonos Óvoda óvodavezetői álláshelyének betöltésére pályázatot ír 

ki az alábbi tartalommal: 

 

 

Meghirdetett munkahely:  „Vadvirág” Napiköziotthonos Óvoda 

     2009 Pilisszentlászló, Béke utca 2. 

 

Képesítési és egyéb feltételek: felsőfokú szintű óvodapedagógusi végzettség és 

szakképzettség; 

Óvodapedagógusi munkakörben szerzett legalább 5 év 

szakmai gyakorlat; 

pedagógusi szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettség 

 

 

A pályázat elbírálásánál  

előnyt jelent: szlovák nemzetiségi oktatásban szerzett szakmai 

tapasztalat 

szlovák nyelvtudás 

      

A munkakörhöz tartozó lényeges 

feladatok: Az intézmény zavartalan működésének, színvonalas 

szakmai munkájának 

szervezése, irányítása, ellenőrzése, a munkáltatói jogkör 

gyakorlása, az intézményi munka szakszerű, gazdaságos, 

törvényes biztosítása. 

 

Pályázathoz csatolni kell:   iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát; 

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,  

az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai oktatási-

nevelési helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket 

tartalmazó vezetési programot, 
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nyilatkozatot, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban 

résztvevők megismerhetik. 

A pályázatot 3 példányban kérjük mellékelni. 

 

Vezetői megbízás:   2013. augusztus 01-től 2018. július 31-ig szól. 

 

Pályázat beadási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való 

megjelenéstől számítva 2013. április 12-ig 

 

Pályázat elbírálásának határideje: 2013. júniusi képviselő-testületi ülés.  

 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 

1992. évi XXXIII. törvény szerint 

 

Pályázat címzése:   dr. Illés György Pilisszentlászló Község Polgármestere 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 

„Intézményvezetői pályázat" 

 

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás: dr. Illés György polgármester (tel.:06-30/964-2732) 

 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján és az 

Oktatási és Kulturális Közlönyben történő megjelenéséről intézkedjen, és a pályázati eljárást 

folytassa le. 

 

3. a benyújtott pályázatok véleményezésére bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Csernyik 

József, Petkó Gábor és Petkó Pál képviselők. 

 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat elbírálásra terjessze be a Képviselő-

testület 2013. júniusi képviselő-testületi ülésére. 

  
Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő:1. és 2.   pont: azonnal 

3. pont: 2013. júniusi képviselő-testületi ülés 
 

 

 

K. m. f. 

 

 dr. Illés György  s. k. dr. Molnár Ildikó s. k. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 
Kapja: 

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár 

2. A Képviselő-testület tagjai 

3. Személyügyi referens – intézkedésre 

Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon. 

A kiadmány hiteléül: 
Szentendre, 2013. január 16. 

 

Skultéti Mária 

jegyzőkönyvvezető 

 


