
kisgyermeknevelő_Páty 

Munkáltató neve: Páty Község Önkormányzata 
 
címe: 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.  
telefonszáma: 06/23/555-532 
e-mail címe: acs.monika@paty.hu  
Az álláslehetőséggel kapcsolatban érdeklődni lehet (név, telefon): Dr. Hekman Tibor 
jegyző, 06/23/555-532 
A meghirdetett munkakör elnevezése: 

kisgyermeknevelő 
 

Foglalkoztatás jellege: 

- Határozatlan időre / Határozott időre szóló kinevezés/szerződés 
- Teljes munkaidős (8 órás) / Részmunkaidős ……  órás állás 

 
A munkavégzés helye: 

2071 Páty, Rákóczi utca 17. 
 
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök, feladatok: 
A 2021. márciusban nyíló 28 férőhelyes bölcsődébe lendületes, szellemiségükben fiatalos 
kisgyermeknevelők jelentkezését várjuk, akik képesek egy új, családbarát szemléletű intézmény 
alapító tagjai és működtetői lenni. Feladatkörükbe tartozik a mindenkori törvényi szabályozásnak és 
szakmai előírásoknak, elvárásoknak megfelelő nevelési légkör megteremtése, amelyben a gyermek 
optimális testi-lelki fejlődése a lehető legjobban biztosítható. 
Jogállás, illetmény, juttatás: 
közalkalmazotti jogállás 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendeletben megfogalmazottak az irányadók. A 
Pátyi Önkormányzat kiemelt összegű cafetériában és munkahelyi pótlékban részesíti a dolgozóit 
Pályázati feltételek: 
15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2. sz.melléklet II. rész 2.1. Bölcsődei ellátás képesítési előírásai 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak vagy csecsemő- és kisgyermeknevelői 
képesítéssel rendelkező egyéb pedagógiai főiskolai végzettség. 
 

Elvárt kompetenciák, készségek: 
-jó kommunikatív és kapcsolatteremtési készség, 
-magas szintű szakmai igényesség 
-a bölcsődei nevelés alapelveinek szemléleti befogadása és gyakorlati alkalmazása 
 

A munkakör betöltésének tervezett időpontja: 
2020. év. November hó 1. nap 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
-szakmai önéletrajz 
-motivációs levél 
-iskolai végzettséget, képesítést igazoló iratok másolata 
-Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok  
-Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez a 
pályázati eljárással összefüggésben 
 

A pályázat benyújtásának helye, határideje, és módja: 
Postai úton: Páty Község Önkormányzatának címezve, 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. (a 
borítékra kérjük ráírni a pályázati adatbázisban szereplő számot: HR 111/2020 és a 
munkakör megnevezését (kisgyermeknevelő) 

mailto:acs.monika@paty.hu


Elektronikus módon: Ács Mónika részére az acs.monika@paty.hu címre 
Személyesen: Ács Mónika, Páty, Kossuth utca 83. 
 
Határideje: 2020.szeptember 30. 
  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A meghallgatás kötött kérdések alapján történik. Az interjún az óvodavezető és a 
bölcsőde szakmai képviselője vesz részt. Az állás betöltéséről, ill. a kinevezés 
időpontjáról a döntést a jelentkező és az óvodavezető közösen hozza meg. 
 

A pályázat elbírálásának határideje:  
2020. október 10.  
 
*A feltöltött adatok dőlt betűvel és bordó színnel  jelennek meg. 
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