


Melléklet a 74/2022.(VI.23.) határozathoz 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Edelényi 
Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakörének 
betöltésére az alábbiak szerint: 
 
1.) Közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
2.) Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
3.) A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás 2022. október 15.-2027. július 31-ig szól. 
 
4.) A munkavégzés helye: 

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 
3780 Edelény, Mátyás király 7/a 

 
5.) Az intézmény tevékenységi köre: 

Gyermekek óvodai nevelése és bölcsődei ellátása 
 
6.) A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek ellátása 
során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatában számára biztosított jogköröket. 

 
7.) Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és 
illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadóak. 

 
8.)  Pályázati feltételek: 

- főiskola, óvodapedagógus végzettség, 
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

szakképzettség, 
- legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai
 gyakorlat, 
- cselekvőképesség, 
- magyar állampolgárság, 
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, 

határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a 
megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő 
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés, 

- büntetlen előélet, annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan 
foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. 

 



9.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- a pályázó részletes szakmai önéletrajza, 
- vezetési program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléssel,  
- az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, 
- szakmai gyakorlat igazolása, 
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak 

igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető 
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt, 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők 
a pályázati anyagát megismerhetik, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásának 
napirendjéhez kapcsolódóan kéri-e zárt képviselő-testületi ülés 
tartására. 

 
10.) A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15. 
 
11.) A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Oszkár 

polgármester nyújt a 48/524-100-as telefonszámon 
 
12.) A pályázat benyújtásának módja:  

Kizárólag postai úton, a pályázatnak Edelény Város Önkormányzat címére 
történő megküldésével (3780 Edelény, István király útja 52. Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot: 3/2022, valamint a 
munkakör megnevezését: magasabb vezető (óvodavezető). 

 
13.) A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező 
szervezetek véleményének beérkezése után a pályázatokat a Humánpolitikai 
Bizottság véleményezi. 
A megbízásról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartja. 

 
14.) A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 14. 
 
15.) A pályázati kiírásnak a személyügyi központ honlapján való közzétételének 

az időpontja: 2022. július 11. 
 
A pályázati kiírást a helyben szokásos módon is meg kell jelentetni. 

 


