
Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 

pályázatot hirdet 

 

a Táborfalvai Napraforgó Óvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Intézményvezetői (magasabb vezető)  

 munkakör  betöltésére. 
 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet értelmében, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Táborfalva Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljáró Táborfalva Nagyközség  Önkormányzat 

Polgármestere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A§ és 

20/B.-§ alapján pályázatot hirdet az Táborfalvai Napraforgó  Óvoda (2381 Táborfalva, Petőfi 

u.19.) intézményvezetői munkakörének –magasabb vezetői megbízás keretében való –

betöltésére. 
 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő 

Vezetői megbízás időtartama: 2021. augusztus 1.   - 2026. július 31.  

Munkahely és munkakör megnevezése, tevékenységi köre: 

Munkavégzés helye: Pest megye, 2381 Táborfalva, Petőfi u. 19.  

Munkakör: óvodavezető (magasabb vezető)  

Munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladat:  A nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben meghatározott köznevelési intézményvezetői 

feladatkör és az intézményben az óvodapedagógusi feladatok ellátása.  Az intézmény 

irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, teljes körű pedagógiai szakmai 

vezetése. A törvényes intézményi működés biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és 

az  intézmény alapító okirata szerint. Az önkormányzat tervezi, hogy a 2021 évben megnyíló 

2 csoportos bölcsőde működtetését az óvodához szervezi.  

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII.30.) Korm. rendelet valamint az Nkt. rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:  

- főiskola,  óvodapedagógusi munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai 

végzettség és szakvégzettség  

- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  

- legalább öt év óvodapedagógusimunkakörben 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 kinevezés  

- magyar állampolgárság 

- büntetlen előélet és cselekvőképesség 

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- Nevelési-oktatási intézményben szerzett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat 

- ECDL 

 

 



A pályázat és annak részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

- fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, 

- helyzetelemzésre épülő vezetői és szakmai program az intézmény vezetésére 

vonatkozó elképzelésekkel 

- a szükséges végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

- a pályázó írásbeli nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul; a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők 

megismerhetik 

- pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat nyílt ülésen történő tárgyalásához 

hozzájárul 

- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. augusztus 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.május 28.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a pályázatokról Táborfalva 

Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, a pályázati határidő lejártát követő 60 

napon belül. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30. 

A pályázat benyújtásának módja:  

▪         Postai úton, a pályázatnak a Táborfalva Nagyközség Önkormányzata címére 

történő megküldésével (2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: 334-4/2021, 

valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.  

▪         Személyesen: Táborfalvai Polgármesteri Hivatal 2381 Táborfalva, Köztársaság 

tér 1. Nagy Andrásné polgármester 

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani . A borítékon kérjük feltüntetni: „ 

Intézményvezetői pályázat Napraforgó Óvoda”.  

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Nagy Andrásné polgármester tel: 06-30-

9588-438 nyújt.    

 

A pályázatíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.  

 

 

A pályázat közzététele a kormányzati személyügyi központ internetes oldalán:  2021. április 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


