
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony  

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

pályázatot hirdet 

Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda  

 

Óvodavezető (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozott idejű 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.  

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2335 Taksony, Szent Anna tér 1.  

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

Feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, az alapító 

okiratban meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezése. Gondoskodik az 

intézményben folyó szakmai tevékenység feltételeiről. Koordinálja az intézményben 

folyó pedagógiai tevékenységet. Ellenőrzi az intézményben folyó tevékenységek, 

foglalkozások, rendezvények folyamatát, színvonalát. Felelős az intézmény 

szakszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért és a takarékos 

gazdálkodásért. Összeállítja és elkészíti a fenntartó által meghatározott szempontok 

és ütemezés szerint a szakmai tematikai és/vagy működési beszámolókat, 

elemzéseket, tájékoztatókat. Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden 

olyan ügyben, amelyet jogszabály hatáskörébe utal. Tájékozódik az intézmény 

működésével kapcsolatos pályázati lehetőségekről, részt vesz azok megírásában. 

Irányítja és ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját. Gyakorolja a Szervezeti 



és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, 

hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

 Főiskola,  

 Felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 67. § (1) a) pontjában meghatározottak szerint, 

 Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  

 Nemzetiségi óvodapedagógus végzettség,  

  Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat,  

  Magyar állampolgárság,  

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) b) és c) pontja    

alapján büntetlen előélet és cselekvőképesség.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Részletes szakmai önéletrajz,  

 Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzelések,  

 Végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata,  

 Az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,  

  Büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  

  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,  

  A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület 

nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 8.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bálint Gyöngyi nyújt, a 06-

30-231-6707 - os telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony címére 

történő megküldésével (2335 Taksony, Iskola utca 1. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/2818-1/2017 , 

valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.  

 Személyesen: Bálint Gyöngyi, Pest megye, 2335 Taksony, Iskola utca 1. .  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Oktatási és Kulturális Közlöny 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 7.  

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati 

kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 

tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  
 

[MB1] megjegyzést írt:  

[MB2] megjegyzést írt:  


