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

  

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-helyettes (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  

(7100 Szekszárd, Mérey u. 37-39.)  

  

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

– Az óvodavezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben, az el nem halasztható  
ügyek intézésével  ellátja   az  óvodavezető  helyettesítését. 

– Az óvodavezető tartós távollétében teljes jogkörrel helyettesíti  az  óvodavezetőt. 
– információk továbbítása, kapcsolattartás székhelyintézménnyel, 
– helyettesítések beosztása, szabadságok engedélyezése, adminisztrálása, 
– dajkák munkájának irányítása, 
– rendezvények összehangolása, 
– jelenléti ívek, határidős anyagok összegyűjtése, 
– munkarendek betartásának figyelemmel kísérése, 
– SZMK-val való kapcsolattartás, 
– javaslattétel a jutalmazás elveire, 
– részvétel a csoportok kialakításában, 
– közreműködik a házirend, munkarend, munkaköri leírások elkészítésében. 
 
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;  

- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.  

-  az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett, legalább 5 

éves szakmai gyakorlat;  

 

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.  

 

  

A pályázat benyújtásának határideje:   

2018. május 11. 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Horváth Erika intézményvezető nyújt 

(telefon: 74/511-255).  

  

A pályázat benyújtásának módja:  

- postai úton, vagy személyesen: Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes 

Óvoda Bölcsőde Horváth Erika intézményvezető nevére címezve (7100 Szekszárd, 

Mérey u. 37-39);  

   

Kérjük a borítékon feltüntetni: Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-

Bölcsőde intézményvezető-helyettes pályázat.  

  

 

 



A pályázat elbírálásának rendje:  

A pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt a pályázatok véleményezését követően. 

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/B § előírásainak megfelelően 

vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

A pályázat elbírálásának határideje:   

2018. június 29. 

  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

• www.szekszard.hu  

• www.szedres.hu  

• www.medinafalu.hu  

• https://kozigallas.gov.hu  
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