
Buj Község Önkormányzata 

POLGÁRMESTERÉNEK 

203/2020. (VI.10.) határozata 

 

 

- magasabb vezetői intézményvezetői álláshelyre pályázat kiírása- 

 

 

1., Buj Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a következő határozatot hozta: 

 

2., Buj Község Önkormányzata Polgármestere pályázatot ír ki a Buji Aranyalma Óvoda, 

Bölcsőde és Konyha intézményvezetői magasabb vezetői álláshelyére, az alábbiak szerint: 

 

Buj Község Önkormányzata 

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján 

pályázatot hirdet 

Buji Aranyalma Óvoda Bölcsőde és Konyha 

intézményvezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

 

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.17.-2025.08.16.-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4483 Buj, Rákóczi utca 4-6. 

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

A Buji Aranyalma Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményvezetői feladatainak az ellátása a 

hatályos jogszabályi előírások és szakmai elvárások szerint. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

 



Pályázati feltételek: 

• Főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, 

• Óvodapedagógus szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

• Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges 

- a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletben felsorolt 

felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség 

• Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 

• A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-

munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás 

• Magyar állampolgár 

• Büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás 

hatálya alatt 

• Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Szakmai önéletrajz 

• Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel 3 példányban 

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata 

• Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 

• Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági 

bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás 

gyakorlásától eltiltás hatálya alatt 

• Szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás 

• Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

• Nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére 

pályázata tartalmának megismeréséhez 

• Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása 

• Amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló 

írásbeli nyilatkozat 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barta Miklós Ferenc polgármester 

nyújt, a +36-42-205-455-ös telefonszámon. 

 

 

 



A pályázatok benyújtásának módja: 

 

• Postai úton, a pályázatnak a Buj Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (4483 Buj, Rákóczi utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: BUJ/3146/2020, valamint a munkakör 

megnevezését: intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésén. A képviselő 

testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 

• www.buj.hu 

• Oktatási és Kulturális Közlöny 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.buj.hu honlapon szerezhet. 

 

 


