
Nagyszentjános Község Önkormányzata 
                        

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

pályázatot hirdet 

Nagyszentjánosi Tarka Lepke Óvoda és Konyha 
 

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, 
2022.07.16-tól 2027.07.15-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Győr-Moson-Sopron megye, 9072 Nagyszentjános, József Attila utca 6. 

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

A Nagyszentjánosi Tarka Lepke Óvoda és Konyha magasabb vezetői 
feladatainak ellátása. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése. 
Az intézményben a szakmai, szervező, irányító és ellenőrző feladatok 
ellátása a jogszabályokban, az alapító okiratban és az intézmény SZMSZ-
ében foglaltak szerint. Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör 
gyakorlása. 

Illetmény és juttatások: 

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

• Főiskola, óvodapedagógus, 



• óvodapedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai 
tapasztalat, 

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év 
vezetői tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• részletes szakmai önéletrajz 

• végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolata 

• szakmai helyzetelemzésre épülő, az intézmény vezetésére és 
fejlesztésére vonatkozó program 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

• pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul 

• pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő 
tárgyalásáról 

• pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdése, valamint az Nkt. 67. § (2) bekezdése szerinti 
összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló 
összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2022. július 16. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 13. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Friderics Cecília 
nyújt, a 06-30/530-0533 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Nagyszentjános Község 
Önkormányzata címére történő megküldésével (9072 
Nagyszentjános, Vasút utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/742/2022, 
valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 

• Személyesen: Győr-Moson-Sopron megye, 9072 
Nagyszentjános, Vasút utca 1. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• Nagyszentjános Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 
2022. június 14. 

• Nagyszentjános Község Önkormányzatának honlapja - 2022. 
június 14. 

  
 


