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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

óvodavezető (magasabb vezető)
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok 
vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 
foglaltakra. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése; a pedagógiai munka szervezése, 
irányítása, ellenőrzése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az 
óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének megszervezése; az intézmény alkalmazottai felett a 
munkáltatói jogkör gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartóval. 

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi 
erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő - 5 évre szóló 
vezetői megbízás, 8 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Kunhegyes

Álláshirdető szervezet bemutatása: Azt intézmény neve Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, 
Bölcsőde és Konyha. Önállóan működő, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából részjogkörrel rendelkező, szakmailag teljes jogkörű, bérgazdálkodói jogkörrel 
nem rendelkező költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait Kunhegyes Város 
Polgármesteri Hivatala látja el megállapodás alapján. A munkáltató jogokat az intézmény vezetője 
gyakorolja.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvény, a 
2011. évi CXC. törvény 7. melléklete, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az 
irányadóak. A pályázatot postai úton a Kunhegyes Város Önkormányzata címére történő 
megküldésével, vagy személyesen Szabó András polgármesternek kell benyújtani (5340 
Kunhegyes, Szabadság tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot, valamint a „Pályázat óvodavezető (magasabb vezető) álláshelyre."

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség
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- Magyar állampolgárság

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés  alapképzés (Bsc vagy BA), 
Óvodapedagógusok képzése, Óvodapedagógus,  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) 
bekezdésében meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség, 

- óvodapedagógus munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai 
gyakorlat,

- 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,

- az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. 
törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával történő rendelkezés, ill. bevándorolt vagy letelepedett státusz

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) b) és c) 
pontja alapján büntetlen előélet és cselekvőképesség

- a pályázó nyilatkozzon arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület és a 
bíráló bizottság nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

- a pályázó pályázata csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban 
feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
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- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló 
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- vezetői program

- szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.30. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott pályázatokról a jogszabályok szerint írásba foglalt 
vélemények alapján a Képviselő-testület dönt. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a megadott határidőben megfelelő pályázat nem 
érkezik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.04. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Kunhegyes Város honlapja 
(www.kunhegyes.hu) 

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.15.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.05.14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály 
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


