
a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat  

                             

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

pályázatot hirdet 

Szári Napsugár Kindergarten Óvoda és Bölcsőde 

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, 2022.08.16.-2027.08.15-ig szól.   

 

A munkavégzés helye: 

Fejér megye, 2066 Szár, Óvoda köz 3. 

 

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

- ellátja az intézmény irányítását; - irányítja az intézmény szakmai-pedagógiai és gazdasági 

tevékenységét; - irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok (köztük az SNI-s gyermekek) 

ellátását, végrehajtását; - elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény 

működéséhez szükséges dokumentumokat (Pl: Pedagógiai Program, egyéb szabályzatok) és 

gondoskodik azok betartásáról, végrehajtásáról; - az intézmény ügyviteli és adminisztratív 

tevékenységének irányítása; - képviseli az intézményt más szervek: a fenntartó, a hatóság és 

egyéb államigazgatási szervek felé; - munkáltatói jogokat gyakorol az intézmény dolgozói felett 

(munkaköri leírásoknak elkészítése, a betöltetlen álláshelyekre pályázatot ír ki), kivéve státusz 

létrehozása, illetve megszüntetése; - felel az intézmény gazdálkodásáért, a költségvetés által 

meghatározott kereteken belül önálló tevékenységet folytat; - a rendelkezésre álló költségvetés 

és egyéb bevételek alapján biztosítja az intézmény törvényes működéséhez szükséges személyi 

és tárgyi feltételeket; - gondoskodik a munkafegyelem, valamint a munka- tűz- és 

vagyonvédelmi előírások betartásáról; - továbbképzések szervezése és irányítása; - 

pályázatírás, külső pénzügyi források keresése; - továbbképzések szervezése és irányítása.  

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

 Főiskola, óvodapedagógusi szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettség,  

 óvodapedagógus munkakörben szerzett 4 év feletti szakmai tapasztalat, –  

 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  



 megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,  

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása, 

 - magyar állampolgárság; - büntetlen előélet; - cselekvőképesség  

 nemzetiségi (német) óvodapedagógus szakképzettség. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Német nemzetiséghez tartozás. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Vezetői program, mely tartalmazza az intézményvezetői feladatok ellátására vonatkozó 

elképzeléseket, 

 a pályázó fényképes, részletes szakmai önéletrajza, 

 az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok 

másolata, 

 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló 

oklevél másolata,  

 a pályázó legalább 4 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, 

munkakör megnevezésével),  

 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely 

a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő 

kezeléséhez, 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 

továbbításához (harmadik személlyel közlés). 

 

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be.  

 

 

A pályázat benyújtásának határideje 2022. április 28. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt M. Szabó Tiborné (elnök) nyújt, a 

22/591-031-es telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 A pályázatot zárt borítékban személyesen vagy postai úton a 2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 

102. alatti címre, a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzathoz címezve, M. Szabó Tiborné 

elnök részére kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Intézményvezetői pályázat”.  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati anyag ellenőrzését követően, a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő huszonegy 

napon belül a képviselő-testület által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör 

feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A pályázatról a 

nevelőtestület, valamint a pályázat elbírálásához felállított bizottság véleményének 



figyelembevételével, Szár Községi Önkormányzat egyetértését beszerezve a Szári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat (fenntartó) képviselő-testülete dönt.  

 

A pályázat elbírálásának határideje:  

2022. május 31. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

Szár Községi Önkormányzat honlapja 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  

2022. március 28. 

 

 

 


