
 

Pályázati felhívás 

 

 

 

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Lenti Mesevár Óvoda óvodavezető magasabb 

vezetői beosztás ellátására szóló megbízással betöltésére pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 

 

1) A munkáltatói jogkör gyakorlója: Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

 

2) A munkavégzés helye:  Lenti Mesevár Óvoda 

                                           8960 Lenti, Vörösmarty u. 41. 

 

3) A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására 

megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.  

 

A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: óvodavezető  

 

A betöltendő munkakör megjelölése: óvodapedagógus 

A betöltendő óvodapedagógus munkakörhöz kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony 

időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

 

4) A pályázat benyújtásának feltételei: 

a) Főiskola, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott óvodapedagógus 

szakképzettség, 

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

c) legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására 

vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 

d) 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, 

e) nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

f) büntetlen előéletű, 

g) cselekvőképes. 

 

5) A magasabb vezetői megbízás 5 évre szól. 

 

6) A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2021. december 30. 

    A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2026. december 29. 

 

7) A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

− Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a gazdálkodásért. 

− Gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

− Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 

vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe. 

− Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért. 

− Jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját. 

− Képviseli az intézményt külső szervek előtt, jogkörét – jogszabályi előírásoknak 

megfelelően – esetenként vagy a feladatok meghatározott körében átruházhatja helyettesére 

vagy az intézmény más alkalmazottjára. 



− Felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe 

tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és 

ellenőrzéséért. 

− Felel a rendelkezésre álló költségvetés alapján – a Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti 

vezetőjével egyeztetve – az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételekért. 

− Felel a munkarendhez igazodva a nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezéséért. 

− Felel a gyermek-és ifjúvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért. 

− Felel a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért. 

− Együttműködik a szülői közösséggel. 

− Felel a gyermekbalesetek megelőzéséért. 

− Felel a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 

− Felelős a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

− Szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka egyes 

alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. 

− A nevelő – oktató munkáról minden nevelési év végén átfogó beszámolót készít a fenntartó 

számára. 

 

8) Illetmény és juttatások: 

Illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

alapján, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján. 

 

9) A pályázathoz csatolni kell: 

− az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát, 

− részletes szakmai önéletrajzot, 

− az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, 

− három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja, hogy az érintett 

személy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

valamint büntetlen előéletű, 

− a legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás 

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatot 

igazoló munkáltatói igazolást, 

− a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nem rendelkezik pedagógus-

szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, a megbízásával 

egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség két éven belül történő 

megszerzését, 

− a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a 

pályázati elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba 

betekinthetnek, 

− nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. 

törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

− a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, 

illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti. 

 

10)  A pályázati felhívás személyügyi központ honlapján való közzétételének időpontja:  

 2021. szeptember 20. 

 

 

 

 



11)  A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 10.  

A pályázatot úgy kell benyújtani, hogy az 2021. november 10. napján 14.00 óráig beérkezzen. 

 

12) A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-

testületi ülés, de legkésőbb 2021. december 17. 

A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri Hivatal címére (8960 Lenti, 

Zrínyi Miklós u. 4.) kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Molnár Mónika 

európai uniós ügyintézőnél lehet a 06-92/553-951-es telefonszámon. 

 

 


