
 
PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

 
 
Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
Visszhang Óvoda intézmény vezetői feladatainak ellátására a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot ír ki a 
Visszhang Óvoda intézményvezető munkakör betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 2015. 08. 16. napjától 
kezdődő, 2020. 08. 15-ig tartó 5 év határozott időtartamra szól.  
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Visszhang u. 21.  
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Óvodavezetői feladatok, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok 
szakmai irányítása és ellenőrzése a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak 
szerint. A munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak 
felett. 
 
Pályázati feltételek: 
a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-ában 
meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus-
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
b) legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
c) az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló alkalmazás, 
d) magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett 
státusz,  
e) büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- Részletes szakmai önéletrajzot,  
- Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot,  
- Végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelem feladását 
igazoló bizonylat másolatát, 
- A pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat 
elbírálásában részt vevők megismerhetik, 
- Nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához 
hozzájárul-e, vagy kéri a zárt ülés tartását. 
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz. 
- Nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41.§-43/A. §-ában a magasabb vezetővel 
szemben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn. 
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Ellátandó feladatok: 
A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott intézményvezetői 
feladatok, az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, 
alapító okirat szerinti feladatok ellátása.                     
 
Az illetmény és egyéb juttatások  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és  
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállá-sáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak az 
irányadók. 
 
A pályázat elbírálásának ideje, módja: 
A benyújtott pályázatokról a Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 
törvényben előírt véleményezési határidő lejártát követően dönt. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton: a pályázat a Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
címére történő megküldésével (8237 Tihany, Kossuth u. 12.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 1/481/2015., valamint a munkakör megnevezését: „óvodavezető”. 
Személyesen: a fenti címre. 
 
A pályázat elbírálásának ideje, módja: 
A benyújtott pályázatokról a Képviselőtestület a nemzeti köznevelésről szóló 
törvényben előírt véleményezési határidő lejártát követően dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.  
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  

          -       Oktatási és Kulturális Közlöny,  
- www.tihany.hu, 
- Tihany TV képújság, 
- kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes  
   oldala. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tósoki Imre nyújt a 
87/538-030-es telefonszámon. 
 

 
 
                                                         
 


