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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Nagylózs Virágfüzér Óvoda óvodavezetői pályázata 
 

Tisztelt Képviselők! 

A Nagylózs Virágfüzér Óvoda vezetőjének, Nagy Tamásnénak vezetői megbízása 2017. 

július 31. napján lejár. ( az 5 év leteltével ). A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint az óvodavezető 

megbízása a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.  

Kérem a határozati javaslat elfogadását megismerését és elfogadását a kiírásra kerülő pályázat 

tartalmára vonatkozóan. 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

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

pályázatot hirdet 

Nagylózs Virágfüzér Óvoda  

óvodavezető (magasabb vezető)  

beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama:  

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01. – 2022.07.31. szól.  

A munkavégzés helye: 9482  Nagylózs, Petőfi u. 2/A (Győr-Moson-Sopron megye) 

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

Az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, 

irányítása, ellenőrzése, a munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézményi munka szakszerű, 

gazdaságos, törvényes biztosítása.  

 



Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. 

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

rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

 Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,  

 Óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  

 Nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, 

teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus 

munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás  

 Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség  

 Annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt  

 Nyilatkozat, hogy a Kjt. 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Pályázó szakmai életrajza,  

 Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel, valamint vezetési program,  

 Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy 

a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró 

foglalkozástól való eltiltás alatt, 

 A pályázó nyilatkozata arról, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,  

 A pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati 

anyagát megismerhetik, 

  A pályázó írásban kérheti, hogy a pályázatának elbírálása a képviselő testület zárt 

ülésén történjen.  

 Az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,  

 A pályázatot 2 példányban kérjük mellékelni. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ 99/536-053 telefonszámon kérhető. 

A pályázatok benyújtásának módja és helye:  

 A pályázatot postai úton vagy személyesen Nagylózs község polgármesterének 

címezve, a 9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/Acímre kell benyújtani. 

 A borítékra kérjük ráírni: „Óvodavezetői pályázat”. 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat  2017. július 31-ig, Képviselő-testületi hatáskörben kerül elbírálásra.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Oktatási és Kulturális Közlöny 

 Nagylózs község honlapja - www.nagylozs.hu 

 

 


