
Tés Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése 

alapján 

pályázatot hirdet a 

 

Tési Napsugár Óvoda   

 

óvodavezető (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére. 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre a kinevezés időpontja - 2024. augusztus 15. 

A munkavégzés helye: 
8109 Tés Szabadság tér 1. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 69. §-ában 

meghatározottak, így különösen: az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és 

törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkatársak 

felett. Az óvodai nevelési feladatokon túl gyermekétkeztetéssel és a tálalókonyha 

üzemeltetésével kapcsolatos feladatok és hatáskörök ellátása.  

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:   
 1 csoportos óvoda  

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 2 fő 

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

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
 Magyar állampolgárság,  

 Cselekvőképesség,  

 Büntetlen előélet,  

 Főiskola, óvodapedagógusi szakképesítés, 

 5 év szakmai tapasztalat óvodapedagógus munkakörben -  

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 intézményvezetésben szerzett vezetői tapasztalat –  

 szervezési tapasztalat –  

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

Elvárt kompetenciák: 
 Jó szintű szervező készség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 Az intézmény vezetésére vonatkozó program 

 Részletes szakmai önéletrajz 

 Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a pályázati 

anyagot megismerhetik 

 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat 



megtárgyalását. 

 Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról. 

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 12. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fodor Bödös István polgármester 

nyújt, a 06 88 589-431-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
 Postai úton, a pályázatnak az Önkormányzat Tés címére történő megküldésével (8109 

Tés Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő pályázati  azonosítószámot: T-22-1/2019, valamint a munkakör 

megnevezését: „óvodavezető”  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Kjt. és végrehajtási rendelete szerint 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 13.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
-  Oktatási és Kulturális Közlöny   

- Tés Község Önkormányzat hirdetőtáblája és honlapja 

- KIH közigazgatási állásportál 

 


