
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás  
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-a alapján 
pályázatot hirdet a  

 
 

Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde 
 

intézményvezető (magasabb vezető) 
 

beosztás ellátására. 
 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő. 
 
A vezetői megbízás időtartama:  
Határozott idő, 5 év: 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig. 
 
A munkavégzés helye:  
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde 
(székhely: 7100 Szekszárd, Mérey utca 37-39.) 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény szakszerű, hatékony és gazdaságos működésének biztosítása, a munkáltatói 
jogok gyakorlása.    
 
Ellátandó feladatok: 

- egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézmény egészét; 
- megszervezi az intézmény alapító okiratában előírt tevékenységek szakszerű 

ellátását;  
- érvényesíti az intézmény szakmai tevékenységére és működésére vonatkozó 

jogszabályokat;  
- irányító tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű, törvényes, 

gazdaságos működését, szakmai önállóságát, az önkormányzati tulajdon 
védelmét;  

- vezeti a nevelőtestületet, irányítja és ellenőrzi a nevelő és gondozó munkát; 
- előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és 

ellenőrzi végrehajtásukat; 
- elkészíti a belső szabályzatokat, gondoskodik azok karbantartásáról és a 

munkatársakkal történő megismertetéséről; 
- napi kapcsolatot tart fenn helyettesével, a tagintézmények vezetőivel és a 

bölcsődei egység vezetőjével, valamint az épületfelelőssel; 
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- gyakorolja a munkáltatói jogokat, biztosítja a szakmai továbbképzések 
lehetőségét; 

- dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más 
hatáskörébe; 

- teljesíti az intézmény gazdálkodási, tervezési, beszámolási, információ- és 
adatszolgáltatási kötelezettségét;  

- a rendelkezésre álló költségvetés alapján gondoskodik az intézmény 
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról;  

- az intézmény szakmai és gazdasági érdekeit szem előtt tartva él a különböző 
pályázati lehetőségekkel;  

- az intézmény költségvetésének keretein belül, az intézmény gazdálkodását ellátó 
költségvetési szerv utalványozási és kötelezettségvállalási szabályzatában 
foglaltak szerint gyakorolja a kötelezettségvállalási jogot;  

- ellátja és szervezi az intézmény tanügy-igazgatási feladatait;  
- képviseli az intézményt. 

 
Illetmény, juttatások: 
Az illetmény megállapítására, a juttatásokra a hatályos jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

- büntetlen előélet; 
- cselekvőképesség; 
- magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.  
Képesítési és egyéb feltételek: 

- felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség; 
- az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett, legalább 5 

éves szakmai gyakorlat; 
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- óvodában szerzett vezetői gyakorlat. 
 
A pályázathoz kötelezően csatolandó iratok: 

- a pályázónak az előírt szakmai gyakorlatát is igazoló szakmai önéletrajza; 
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő 

elképzeléssel; 
- az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) 

közjegyző által hitelesített másolata; 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban feltüntetett személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
 
A munkakör betöltésének időpontja:  
2018. augusztus 1. 
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A pályázat benyújtásának határideje:  
2018. március 19. 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Majnay Gábor osztályvezető nyújt 
(telefon: 74/504-160). 
 
A pályázat benyújtásának módja: 

- postai úton: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás címére, dr. 
Molnár Kata jegyző nevére címezve (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.); 

- személyesen: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala dr. Molnár 
Kata jegyző részére (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.). 

  
Kérjük a borítékon feltüntetni: Szekszárdi 2. Számú Óvoda intézményvezetői pályázat. 
 
A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázat véleményezését követő első ülésén Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó 
Társulás Társulási Tanácsa dönt a pályázó megbízásáról. 
 
A pályázat elbírálásának határideje:  
2018. június 15. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 

 www.szekszard.hu (2018. január 15.) 

 www.szedres.hu (2018. január 15.) 

 www.medinafalu.hu (2018. január 15.) 

 https://kozigallas.gov.hu (2018. február 1.) 

 http://okk.kozlonyok.hu (Oktatási és Kulturális Közlöny) 
 

 

http://www.szekszard.hu/
http://www.szedres.hu/
https://kozigallas.gov.hu/
http://okk.kozlonyok.hu/

