
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljáró  

TURA VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 

155/2020. (XII.11.) számú rendkívüli határozata 

 

Tárgy:  Kastélykerti Óvoda és Konyha  óvodavezetői pályázatának visszavonása, és új pályázat 
kiírása 
 
 
A Kormány 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben biztosított jogkörömben eljárva, - mely alapján 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 
polgármester gyakorolja - az alábbi határozatot hozom: 

A Kastélykerti Óvoda és Konyha óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás betöltésére 2020. 
november 18. napjával megjelentetett  pályázati felhívást hibás adattartalom miatt 
visszavonom, egyben az alábbi pályázati felhívást teszem közzé: 
 

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS 
 
 

a Tura, Kossuth Lajos út 36. szám alatt lévő  Kastélykerti Óvoda és Konyha  óvodavezetői 
(magasabb vezetői) beosztás betöltésére  

 
Pályázati feltételek: 

 óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú szakirányú végzettség  
és  szakképzettség 

 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség  
 legalább 4 év pedagógus munkakörben, vagy heti 10 tanóra, vagy foglalkozás 

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során  szerzett szakmai gyakorlat, 
 a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló  

határozatlan időre, teljes munkaidőben szóló alkalmazás, vagy a megbízással  
egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben  történő, határozatlan időre teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás feltételeinek fennállása,   

 büntetlen előélet, a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 
nem állás, cselekvőképesség 
 

Csatolandó: 

 a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, és a szakmai gyakorlat  
igazolása, 

   szakmai önéletrajz, 
   az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 
   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 



   a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
 

Juttatások, egyéb információk: 

 Illetmény megállapítása: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a Nemzeti  köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 326/2013. 
(VIII.30.) Kormányrendelet, valamint Tura Város Önkormányzata vonatkozó 
költségvetési rendelete figyelembevételével történik.  

 A magasabb vezetői megbízás 5 év időtartamra, 2021. december 16. napjától 2026. 
december 15. napjáig szól. 

 A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 20. 
 A pályázat benyújtásának módja: postai úton/személyesen, helye: Tura Város 

Önkormányzata 2194 Tura, Petőfi Sándor tér l. 
 A pályázatok elbírálására 2021. február 28. napjáig kerül sor. 

 
Tura, 2020. december 11. 

 

 

         Szendrei Ferenc 

            polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

 


