
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

1-9/2013/JT.                           Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i nyílt üléséről. 

 

Napirend: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás betöltésére 

pályázat kiírása 

 

72/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás betöltésére történő 

pályázat kiírásáról 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 41. § ( 7) bekezdése alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 67.§-ban, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ban, 

valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján az  alábbi határozatot hozta: 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás betöltésére pályázatot ír ki a határozat melléklete 

szerinti tartalommal. 

 

2. A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes 

oldalán, továbbá az Oktatási és Kulturális Közlönyben, és a helyben szokásos módon közzé kell 

tenni.  

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Oktatási Sport és Kulturális 

Bizottságot, hogy a pályázókat meghallgassa. 

 

Határidő: A pályázati kiírás megjelentetésének határideje: 2013. március 28. napját követő 5 

munkanapon belül. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

2. Dr. Balogh Pál jegyző 

3. Parti Mihály alpolgármester 

4. Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

5. Titkárság 

6. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

 
       K.m.f. 

 

  Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.    Dr. Balogh Pál s. k. 

         polgármester                         jegyző  

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2013. március 29. 

 

Csajbók Zsuzsanna 

           jkv. 



A 72/2013 (III.28.) sz. határozat melléklete 

 

A pályázatot meghirdető szerv: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

Munkahely: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

   2740 Abony, Tószegi út 5//8/a.  

 

Beosztás: intézményvezető ( magasabb vezető) 

 

A vezetői beosztás időtartama: 5 év időtartamra: 2013. augusztus 1-jétől, 2018. július 31-ig. 

 

Az állás betöltésének ideje: 2013. augusztus1. 

 

Pályázati feltételek:  

 Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett; 

 Büntetlen előélet; 

 az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges 

óvodapedagógusi felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,  

  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

  legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

 a pályázó szakmai életrajzát, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket, vezetési programot 

 az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) másolatát,  

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát    

      az illetékes bizottságok megismerhessék. 

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázat nyílt, vagy zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 

 

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, különös tekintettel a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvényben, továbbá a 20/2012.( VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra. 

 

Juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X. 

8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 

a közoktatási intézményekben foglaltak alapján kerül megállapításra.  

 

    A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ internetes oldalán történő közzétételtől 

számított 30 nap.  

 

  A pályázat elbírálásának határideje: A véleményezési határidő lejártát követő 30. napot követő első 

munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés. 

 

Egyéb információk: A pályázatot Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármesternek címezve, zárt 

borítékban 2 példányban kell beadni. 

Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Kovács Teodóra osztályvezető ad  a 

53/360-135 telefonszámon. 

 



A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
 

 


