
 

Egerbakta Községi Önkormányzat  

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

pályázatot hirdet 

Egerbaktai Óvoda  

 

Óvodavezető (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, 2018 augusztus 1-től 2023 július 31-ig-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Heves megye, 3321 Egerbakta, Dobó István utca 12/A.  

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

Az óvodavezető feladata az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a 

takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása. Felelős az intézményi szabályzatok 

elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. Az 

intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület 

jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és 

ellenőrzéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a 

gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai 

koordinálásáért. Feladata az intézmény alapító okiratában meghatározott alaptevékenység 

ellátásának biztosítása.  

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), továbbá a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 



köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

szakképzettség; legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben vagy heti 10 

foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett 

szakmai gyakorlat; az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, 

határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással 

egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes 

munkaidőre szóló alkalmazás vállalása; ,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         magyar állampolgárság; büntetlen előélet; cselekvőképesség; • nem áll 

foglalkozástól és közügyektől való eltiltás hatálya alatt; nem állnak fenn vele 

szemben a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         3 hónapnál nem régebbi, a Kjt. 20.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltaknak 

megfelelő tartalmú erkölcsi bizonyítvány arról, hogy: büntetlen előéletű, nem áll a 

Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározott bűncselekmények miatt indult 

büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll közügyektől és foglalkozástól eltiltás hatálya 

alatt, nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésében foglalt 

kizáró okok;  

         végzettséget igazoló okiratok másolata; szakmai gyakorlatot igazoló okiratok 

másolata; géppel írott részletes szakmai önéletrajz eddigi munkaköreinek, 

tevékenységeinek leírásával; az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 

program;  

         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 

továbbításához hozzájárul; nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását 

nyílt vagy zárt ülésen kéri-e  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Tibor József polgármester vagy 

Hortobágyi Szilveszter jegyző nyújt, a 06 36 465-018, 06 30 7374152 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Egerbakta Községi Önkormányzat címére történő 

megküldésével (3321 Egerbakta, Bátori út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 654-2/2018 , valamint a 

munkakör megnevezését: Óvodavezető.  

         Személyesen: Hortobágyi Szilveszter, Heves megye, 3321 Egerbakta, Bátori út 

12. .  



A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokról a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően 

Egerbakta Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 27.  

  

 


