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55/2018. (III.28.) Kt. határozat 

 
 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 

Mosonszolnoki Napköziotthonos Óvoda és Konyha Vezetője állásra az alábbi feltételek 

szerint: 

 

A pályázatot meghirdető szerv: Mosonszolnok Község Önkormányzata 

                                                         9245 Mosonszolnok, Fő u. 44. 

Meghirdetett munkahely: Mosonszolnoki Napköziotthonos Óvoda és Konyha Vezetője 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű  

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás határozott ideje: 2018. július 2-től 2023. július 1-ig 

A munkavégzés helye: Mosonszolnoki Napköziotthonos Óvoda és Konyha 9245 

Mosonszolnok, Szabadság út 1. 

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

Az intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása, szakszerű törvényes 

működtetése, pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program 

megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a 

fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása, 

egyéb feladatok, amelyeket törvény vagy rendelet a munkakörre vonatkozólag előír. 

Illetmény, juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok elmeneteli rendszeréről 

és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

- a 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 3. mellékletében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség 

és szakképzettség, 

- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

- legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy heti 10 óra 

foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során 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 közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. (2c) 

bekezdése szerinti büntetlen előélet, 

- magyar állampolgárság, cselekvőképesség. 



 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: óvodában szerzett vezetői, vagy vezető-helyettesi 

gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- végzettséget igazoló okiratmásolatok, 

- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint 

annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a közalkalmazottak  jogalkotásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2c) bekezdésében meghatározott 

követelményeknek megfelel, 

- szakmai önéletrajz, 

- vezetői program, 

- a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentumok másolata, 

- nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, 

- nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, 

- nyilatkozat arról, hogy nem áll a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

(Btk.) 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

- vagyonnyilatkozattételi kötelezettség. 

Munkakör betöltésének időpontja: 2018. július 2.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30. 

A pályázat elbírálása: 2018. május 31. 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen Mosonszolnok Község 

Önkormányzata (9245 Mosonszolnok, Fő u. 44.) 

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Török Sándor polgármester, Tel: 06-96-

566-017, mobil: 06-20-340-5138. 

 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2018. május 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


