
Egerszalók Községi Önkormányzat 
                        

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

pályázatot hirdet 

az Egerszalóki Szivárvány Óvoda 
 

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, 5 év, 2021.08.01-2026.07.31-ig szól-ig 
szól. 

A munkavégzés helye: 

Heves megye, 3394 Egerszalók, Kossuth Lajos út 65. 

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

Az intézmény törvényes működésének biztosítása; a pedagógiai munka 
irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program 
megvalósulásának biztosítása; személyügyi és gazdasági feladatok 
ellátása; költségvetési előirányzatok jogszerű, szabályszerű felhasználása, 
az intézmény gazdaságos működtetése; vezetői feladatok ellátása 

Illetmény és juttatások: 

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



Pályázati feltételek: 

         Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga keretében 
szerzett intézményvezetői szakképesítés, 

         pedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, 
óvodavezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai 
tapasztalat, 

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet 

Elvárt kompetenciák: 

         Jó szintű kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség, 
szakmai elkötelezettség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

          képzettséget igazoló okiratok másolata,  
     részletes szakmai önéletrajz,  
     szakmai, vezetői gyakorlat igazolása,  
     3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
     az intézmény vezetési-fejlesztési programja,  
     pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez, megbízása esetén a Kjt. 41.§ szerinti 
összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nyilatkozat a 
pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalására 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 17. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hunyadi-Buzás 
Jánosné nyújt, a 36/474-332 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Egerszalók Községi Önkormányzat 

címére történő megküldésével (3394 Egerszalók, Sáfrány út 7.) 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: ESA/1858-1/2021, valamint a munkakör 
megnevezését: intézményvezető. 



         Elektronikus úton Hunyadi-Buzás Jánosné részére a 
jegyzo@egerszalok.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 16. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www.egerszalok.hu 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.egerszalok.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021.05.17. 

  
  

 


