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Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
267/2017. (V. 25.) számú határozata 

Pályázat kiírása a Homoki Óvoda intézményvezetői munkakör betöltésére 
 
 
1./ Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Homoki  Óvoda 
intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére az alábbiak szerint. 
 
Munkakör megnevezése: intézményvezető (magasabb vezető) 
Munkahely megnevezése: Homoki Óvoda  
Munkavégzés helye: 5430. Tiszaföldvár, Döbrei János út 129. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézmény színvonalas szakmai munkájának, 
hatékony gazdálkodásának vezetése, szervezése, irányítása, ellenőrzése. Az intézmény alkalmazottai 
feletti munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény által ellátott alapfeladat: óvodai nevelés. 
Pályázati feltételek: 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 3. 
mellékletében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 

- legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkoztatás megtartására 
vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett gyakorlat,  

- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
- 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 bűnügyi nyilvántartó szerv által  3 hónapnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi 
bizonyítvány amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott kizáró 
okok nem állnak fenn,  

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, 
- a pályázati feltételek hiteltérdemlő igazolása,  
- vezetési program,  
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos 

kezeléséhez, továbbításához.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre jön létre, 
az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A.§ (4) bekezdésében foglaltak 
kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével, amely óvodapedagógus. 
A vezetői megbízás időtartama: 2017. november 1-től 2022. július 31-ig. 
Illetmény és egyéb juttatás: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az 
Nkt. és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) 
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ internetes oldalán történő 
megjelenéstől számított 30 napon belül. 
A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatot ajánlott küldeményként postai úton 
Tiszaföldvár Város Polgármesteréhez (5430. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. szám) címezve kell 



benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban. A borítékra kérjük ráírni: Homoki Óvoda 
intézményvezető pályázat. 
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokról a pályázati határidőt követően a jogszabályban 
meghatározottak által írásban foglalt véleményeket mérlegelve Tiszaföldvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete dönt. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: A véleményezési határidő lejáratát követő harmincadik napot 
követő első testületi ülés. 
 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Hegedűs István polgármesternél a 56/470-017 
telefonszámon, vagy a szervezes.foldvar@tiszafoldvar.hu e-mail címen. 
 
2./ A pályázati kiírást 2017. június 30. napján kell megjelentetni a személyügyi központ internetes 
honlapján. 
 
4./ Felelős: Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin címzetes főjegyző pályázati kiírás megjelentetése.  
 
 
 
5./ Értesülnek: 

- Tiszaföldvár Város Polgármestere, helyben 
- Tiszaföldvár Város Önkormányzata Jegyzője, helyben 
- Homoki Óvoda Tiszaföldvár, 5430. Tiszaföldvár, Döbrei János út 129.  
- Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztály, helyben 

 
 
 
 

 
K.m.f. 

 
  

Hegedűs István 
polgármester sk. 

Hajós Attiláné dr. Szlama Katalin 
címzetes főjegyző  sk. 

 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Tiszaföldvár, 2017. május 25. 
 
 
 
 
 Patóné Bajkai Diána  
 jegyzőkönyvvezető 
 


