
  

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 
pályázatot hirdet 

 
óvodavezető (magasabb vezető)  

beosztás ellátására 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus. 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre,  
2020. szeptember 1. napjától 2025. augusztus 31. napjáig szól.  
 
A munkavégzés helye: 
Lakhegy Erdőszéli Óvoda, 8913 Lakhegy, Petőfi Sándor u. 102.  
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 
gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az 
irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

 óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség; 
 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, vagy a megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás; 

 a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti 
vagyonnyilatkozat tétel; 

 magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, illetve annak 
igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.  

 
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások: 

 részletes szakmai önéletrajz, 
 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás 

idejére szóló 5 éves vezetési program, 
 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 



  

 végzettséget igazoló okiratok másolata, 
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 
továbbításához, 

 pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása 
esetén megszünteti.  

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó a benyújtott pályázatot a képviselőtestület nyílt 
vagy zárt ülésen tárgyalja.  

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 17.      
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujvári Katalin polgármester nyújt, a 
+36 30 488 6864-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
A pályázatot postai úton két példányban kell benyújtani az alábbi címre: Lakhegy Község 
Önkormányzata, 8913 Lakhegy, Petőfi u. 78. A borítékon kérjük feltüntetni az „Óvodavezetői 
pályázat” megjelölést.  
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők 
véleményezik, ezt követően a megbízásról Lakhegy Község Önkormányzati 
Képviselőtestülete soron következő ülésén hoz döntést.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 30.  
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

- kozigallas.gov.hu 
- Oktatási és Kulturális Közlöny  
- www.lakhegy.hu internetes oldal  

 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 16. 
 
 


