
K I V O N A T 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 25-én 16 órakor 
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.  
 
 
Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői beosztására pályázat kiírása.   
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 

96/2014. (VI.25.) határozat: 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi  XXXIII. törvény, „A nemzeti köznevelésről szóló” 2011. évi CXC. törvény, 
valamint  326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet  vonatkozó rendelkezései alapján  Tura 
Város Önkormányzata Többsincs Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású köznevelési 
intézménye igazgatói, egyben  óvodai intézményegység vezetői álláshelyének betöltésére 
pályázatot ír ki a csatolt pályázati felhívásban meghatározott feltételekkel. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás jogszabályban 
meghatározott megjelentetéséről gondoskodjék. 
 
A jelenlegi igazgató, egyben óvodai intézményegység vezető magasabb vezetői megbízását a 
pályázatok eredményes elbírálásáig - előreláthatólag 2014. augusztus 31. napjáig - a 
Képviselő-testület meghosszabbítja. 
 
Felelős: Szendrei Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos; elbírálás a Képviselő-testület 2014. augusztus havi ülésén 

 
Kmf. 

 
                       Szendrei Ferenc sk.                                            Dolányi Róbertné sk. 
                         polgármester                                                              jegyző 
 

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

p á  l y á z a t o t      h i r d e t 
Többsincs Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású köznevelési intézménye igazgatói, egyben 

óvodai intézményegység vezetői álláshelyének betöltésére  
 

Pályázati feltételek: 
 óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges - „A  Nemzeti Köznevelésről 

szóló” 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 67. § -ában foglaltaknak megfelelő - felsőfokú 
szakirányú végzettség  és  szakképzettség, 

 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
 legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett - Nkt., valamint a 326/2013. 

(VIII.30.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő - szakmai gyakorlat.  
 
Csatolandó: 



   a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata és a szakmai gyakorlati  
idő igazolása, 

   szakmai életrajz, 
   az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,  
   3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány az alkalmazhatóság feltételeinek 

igazolására (büntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állás), 
   a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 

a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
 
Juttatások, egyéb információk: 

 Illetmény, vezetői pótlék: Az Nkt. és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet  szerint.  
 A magasabb vezetői beosztás betölthető legkorábban 2014. szeptember 1-től, 5 év 

időtartamra, 2019.  augusztus 15. napjáig. 
 A pályázat benyújtásának határideje: a kormányzati személyügyi feladatokat ellátó 

szerv honlapján („Közigállás”)  történő megjelenéstől számított 30. nap  
 A pályázat benyújtásának módja,  helye: postai úton vagy személyesen,  Turai 

Polgármesteri Hivatal 2194 Tura, Petőfi Sándor tér l. 
 A pályázatok elbírálására a véleményezési határidőt követő első képviselő-testületi 

ülésen kerül sor. 
 
Felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal jegyzőjétől a +36-28-581-020 telefonszámon. 
 
 
 
 


