
 

Csengődi Napközi Otthonos Óvoda  
 

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

pályázatot hirdet 

Csengődi Napközi Otthonos Óvoda  

 

óvodavezető (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019.09.01 

napjától 2024.08.31.-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Béke tér 1.  

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

alapfeladata az intézmény vezetése; alapító okirattal kapcsolatos feladatok, ezen belül a benne 

foglaltak figyelemmel kísérése; Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítésében és 

felülvizsgálatában való részvétel; házirend elkészítése, aktualizálása; a köznevelési törvényben 

meghatározott adatok nyilvántartása, kezelése; közreműködik az SZMSZ, a házirend valamint 

a minőségirányítási program nyilvánosságra hozatalában; nevelési program összeállítása, 

vizsgálata, korrekciója; munkaterv elkészítése, nevelési év rendjének meghatározása; 

munkaterv elkészítése során a Szülői közösség véleményének kikérése; támogatja a fenntartót 

az intézmény takarékos gazdálkodása érdekében; részt vesz a költségvetési tervezési feladatok 

ellátásában, valamint az intézmény költségvetési koncepciójának összeállításában, és a 

beszámolási tevékenységekben; biztosítja az egészségügyi előírások betartását, és a szükséges 

intézkedéseket megteszi; kapcsolatot tart a Szülői közösséggel; szervezi és irányítja a nyári 

nagytakarítási munkálatokat a nyári szünetben, ügyeletet tart az előzetes beosztás alapján; 



támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt vesz azok 

megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében; elősegíti és támogatja a 

nevelőtestületen belül működő szakmai munkaközösségek munkáját, segíti a munkaközösség-

vezetők tevékenységét; döntés előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével 

kapcsolatban minden olyan ügyben amelyben a fenntartó dönt; a fenntartó által szervezett 

értekezleteken beszámol az időszerű feladatok végrehajtásáról, előterjeszti javaslatait; elkészíti 

az óvodapedagógusok és nem pedagógus munkakörben dolgozók munkabeosztását, ellenőrzi 

annak beosztását; elkészíti a szabadságolási ütemtervet, felel a szabadságok törvényes 

kiadásáért; elkészíti az ötévenként esedékes pedagógus továbbképzési tervez, nyomon követi 

annak végrehajtását; ellenőrzi a munkafegyelmet, ösztönzi a jó munkahelyi légkör 

megteremtését; szükség szerint összehívja az intézményben a nevelőtestületet 

munkaértekezletre; a munkatársak, kollégák számára biztosítja a korrekt információáramlást; 

együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel; nevelési feladataival kapcsolatban 

(heti 10 órában) óvodapedagógusi feladatokat lát el, többek között: az óvoda rendezvényeinek 

előkészítésében, sikeres lebonyolításában tevékenyen közreműködik; a nevelési program 

célkitűzéseit figyelembe véve segíti a nevelőtestület munkáját, vezetését; közreműködik a 

nemzeti és az óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezésében; segíti a 

gyermekvédelmi munkát irányító tevékenységet; segíti a gyermekbalesetek megelőzésével 

kapcsolatos irányítási tevékenységet; közreműködik a gyermek felvételével, az óvodai 

elhelyezéssel, a gyermek fejlődésével, a működés rendjével kapcsolatos értesítési feladatok 

ellátásában  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

 Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) a) 

pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség,  

 pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására 

vonatkozó óraadói megbízás - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  

 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség  

 magyar állampolgárság  

 büntetlen előélet  

 cselekvőképesség  

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) 

pontjában meghatározottak szerint közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető  

 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 pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 B kategóriás jogosítvány  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



 fényképes szakmai önéletrajz  

 a pályázó vezetési programtervezete  

 végzettséget igazoló dokumentumok másolata  

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  

 hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők 

megismerhetik  

 a pályázó nyilatkozata arról hogy AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

(EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) alapján a pályázat kiírója a pályázati anyagát 

kezelheti  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 22.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lajter Ferenc polgármester nyújt, a 

+3678/441-177 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Csengődi Napközi Otthonos Óvoda címére történő 

megküldésével (6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HIV/1275-

1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.  

 Személyesen: Lajter Ferenc polgármester, Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, 

Dózsa György utca 35. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 

83.§ (4) bekezdése valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése alapján 

véleményezik. A pályázatokról a véleményezést követően, a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint 

kijelölt szakmai bizottság javaslata alapján Csengőd Község Képviselő-testülete a 2019. június 

25-ei ülésén hoz döntést.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Csengődi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2019. április 22. 

 Csengőd község honlapja (csengod.asp.lgov.hu/) - 2019. április 22. 

 Oktatási és Kulturális Közlöny (okk.kozlonyok.hu) 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 22.  



A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató 

által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró 

szerv felel.  

  

  

 

 


