
 
                                                               

1. NAPIREND 

E l ő t e r j e s z t é s 

A Kővágóörs és Kékkút községek Óvodai Nevelést Biztosító Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Tanácsa 2018. április 19-i  ülésére  

 

Tárgy:   Pályázati kiírás a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői állásának 

betöltésére 

 

Előterjesztő:   Horváth Dezső polgármester  

Előkészítette:  Nagy Éva munkaügyi ügyintéző   

 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Kővágóörsi Napközi-otthonos Óvoda megbízott vezetőjének, Velláné Kondor Katalinnak 

megbízása 2018. július 31-ig szól, ezért szükséges az óvodavezetői állás betöltésére a 

pályázati kiírás meghirdetése. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (3) bekezdése 

alapján a pályázati felhívásban meg kell jelölni: a munkáltató és a betöltendő munkakör, 

vezetői megbízás megnevezését; a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 

lényeges feladatokat. A pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, a pályázat 

benyújtásának és elbírálásának határidejét. 

 

A törvény 20/A. § (4) bekezdése szerint a pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi 

Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, és a helyben szokásos 

módon kell közzétenni.  

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. 

rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a vezetői megbízás öt évre adható. 

 

A Korm. rendelet 5. § (8) bekezdése szerint a pályázatnak tartalmazni kell a pályázó szakmai 

életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése 

értelmében a meghirdetett pályázatra beérkező pályázók meghallgatására legalább háromtagú 

bizottság létrehozása szükséges. 

 

Kérem a Tisztelt Intézményfenntartó Társulási Tanácsot hogy hagyja jóvá a pályázati 

kiírásban megfogalmazottakat, amelyek megfelelnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (3) bekezdése, valamint a 138/1992. (x.8.) Korm. rendelet 

5. §-ában rögzítetteknek. 

 

Kővágóörs, 2018. április 17. 

 

        Horváth Dezső 

        Társulás elnöke 
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INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI TANÁCSA 

 

…../2018 (…….) HATÁROZATA 

 

Óvodavezetői pályázatról 

 

Kővágóörs és Kékkút községek Óvodai Nevelést Biztosító Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján pályázatot hirdet a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munkaköre 

betöltésére.  

 

A pályázat tartalmát az alábbiak szerint elfogadja: 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:  

A vezetői megbízás öt évre, 2018. augusztus 01-től  – 2023. július 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 8254 Kővágóörs, Jókai utca 54. 

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

Óvodavezetői feladatok ellátása. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, az 

intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásáért. Gyakorolja a 

munkáltatói jogokat. Az irányítása alá tartozó munkavállalók száma: 3 fő. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

- Felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség (óvodapedagógus), pedagógus-

szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség  

- Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat   

A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás  

- Magyar állampolgárság, cselekvőképesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- a pályázó szakmai életrajza  

- az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel (vezetési program)  

- Iskolai végzettséget tanúsító oklevelek másolata,  

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

- A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. 

napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 8. 

 

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Éva nyújt, a 06-87/464-017-es 

telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

 



- Postai úton, a pályázatnak a Kővágóörsi Önkormányzat címére történő megküldésével 

(8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.) Kérjük a borítékra feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 5. 

 

A Társulási Tanács a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

(6) bekezdése alapján a Kővágóörsi Napközi-otthonos Óvoda óvodavezető munkakör 

betöltésére meghirdetett pályázatra beérkező pályázók meghallgatására bizottságot hoz létre.  

A bizottság tagjai: 

 1.  

 2.  

 3.  

 

A Társulási Tanács felkéri a bizottságot, hogy a pályázati határidőt követően a pályázókat 

hallgassa meg, majd a meghallgatás alapján kialakított véleményét foglalja írásba és adja át a 

képviselő-testület részére. 

 

Utasítja a Társulás elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Horváth Dezső, Társulás elnöke 

Határidő: a pályázati felhívásban meghatározottak szerint 

 

 

 

 
 


