
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat  

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

pályázatot hirdet 

Kincskereső Óvoda és Bölcsőde  

 

Óvoda és bölcsőde vezető (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, 5 év-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 11.  

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

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása. Az intézmény 

szakszerű és törvényes működtetése és hatályos jogszabályok alapján. Az intézmény 

alkalmazottai 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 végzettség 

 Előnyt jelent a nevelési intézményben eltöltött vezetői - Legalább 5 év feletti 

szakmai tapasztalat,  

 Óvodapedagógus munkakörben eltöltött - Legalább 5 év feletti szakmai 

tapasztalat,  



 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 Magyar állampolgárság  

 Büntetlen előélet  

 Cselekvőképesség  

 Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Részletes szakmai önéletrajz  

 Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata  

 Az intézmény vezetésére vonatkozóan szakmai program, vezetői program  

 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkérését igazoló irat  

 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők 

megismerhetik, illetve a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  

 Nyilatkozat, hogy a pályázat nyílt ülésen történő elbírálásához hozzájárul  

 A pályázó beleegyező nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget tesz  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 22.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pénzváltó István polgármester nyújt, 

a 76/589-001 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Nyárlőrinc Községi Önkormányzat címére történő 

megküldésével (6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2022, valamint 

a munkakör megnevezését: Intézményvezető.  

 Elektronikus úton Pénzváltó István részére a polgarmester@nyarlorinc.hu E-

mail címen keresztül  

 Személyesen: Pénzváltó István, Bács-Kiskun megye, 6032 Nyárlőrinc, Dózsa 

György utca 34.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg. Eredményes pályázat 

esetén a határozott időre szóló kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A 

Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot külön indoklás nélkül 

eredménytelennek nyilvánítsa.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Helyben szokásos módon - 2022. augusztus 22. 

 nyarlorinc.hu - 2022. augusztus 22. 



A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyarlorincovoda.hu honlapon 

szerezhet.  


