
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

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

Kiszombori Karátson Emília 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, 5 évig szól.  

A munkavégzés helye: 

Csongrád megye, 6775 Kiszombor, József A. u. 19. 

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

Az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes 
működtetése, szakmai irányítás, személyzeti-munkáltatói, gazdálkodási, adminisztrációs és 
adatszolgáltatási feladatok. Felelős az intézmény jogszerű működtetéséért, az önkormányzat 
gazdasági érdekeinek védelméért. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 

 Főiskola, Felsőfokú óvodapedagógus végzettség és pedagógus szakvizsga keretében 
szerzett intézményvezetői szakképzettség,  

 Szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett 5 év szakmai gyakorlat - Legalább 
5 év feletti szakmai tapasztalat,  

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  

 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 a pályázó szakmai önéletrajza, 
 az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel, 
 büntetlen előélet igazolására 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
 iskolai végzettség igazolására az oklevél másolata,  
 a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők betekintési jogára utaló 

nyilatkozat,  
 továbbá a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegvári Ernőné polgármester nyújt, a 
62/525-090 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
 A pályázatot egy példányban kell benyújtani - Postai úton, a pályázatnak Kiszombor 

Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (6775 Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 1147/2018., valamint a beosztás megnevezését: 
óvodavezető.  

 Személyesen: Szegvári Ernőné polgármester, Csongrád megye, 6775 Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A jogszabályokban előírt véleményeztetési eljárás lefolytatása után Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
 Oktatási és Kulturális Közlöny 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában a pályázatot 
eredménytelenné nyilváníthatja.  
 
 


