
A 22/2020.(VI.02.) határozat melléklete 

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Köznev.tv.) 67. § (7) bekezdése alapján 

alapján pályázatot hirdet 

a Vadnai Csodavár Óvoda óvodavezetői (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, 2020. 09.31-től 2025.07.31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Vadnai Csodavár Óvoda 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Vadna Kassai út 38. 

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

A köznevelési intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes (mindenkor 
hatályos jogszabályok szerinti) működésének biztosításáért, a takarékos gazdálkodásért, 
gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden 
olyan ügyben, melyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. 

Ellátja a köznevelési intézmény típusa szerint, a Köznev.tv. és végrehajtási rendeletei által 
az intézményvezetőre vonatkozó feladatokat, magasabb vezetői teendőket. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv.és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv rendelkezései, az 
irányadók. 

Pályázati feltételek: 

− főiskola, óvodapedagógus végzettség, és pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményezetői szakképzettség,

− pedagógus-munkakörben szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
− felhasználói szintű MS-Office (irodai alkalmazások) ismeret,
− vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
− magyar állampolgárság
− cselekvőképesség
− büntetlen előélet
− foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
− vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
− az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a pályázó ne álljon a tevékenység

folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
− a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek

való megfelelés.



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

− óvodai vezetői - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
− különleges bánásmódot igénylő gyermekek óvodai ellátásában szerzett - legalább 1-3

év szakmai tapasztalat,
− a munkavégzés helyéhez közeli lakhely.

Elvárt kompetenciák: 

− jó szintű problémamegoldó képesség ,
− jó szintű konfliktushelyzet-kezelés,
− jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
− kiváló szintű precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

− részletes szakmai önéletrajz;
− az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési

elképzeléseket is részletező program (a továbbiakban: vezetési program);
− iskolai végzettséget és szakképzettséget – amennyiben van: tudományos fokozatot,

államilag elismert nyelvvizsgát – igazoló okiratok hiteles másolatai;
− legalább 3 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat meglétét igazoló

dokumentum (pl. munkáltatói igazolás);
− nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati nyagában foglalt személyes adatainak a

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul;
− nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat nyílt testületi ülésen történő

elbírálásához hozzájárul vagy zárt ülés tartását kéri;
− 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági

erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában,
a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 31-től tölthető 

be. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bencze Péter polgármester nyújt a 
70-315-3703 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton: a pályázatnak Vadna község Önkormányzata képviselő-tgestülete címére 
történő megküldésével (3636 Vadna Kassai u. 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ……….., valamint a munkakör 
megnevezését: óvodavezetői (magasabb vezető) . 

Elektronikus úton: Bencze Péter polgármester részére bencze-peter@freemail.hu e-mail 
címen keresztül. Az elektronikusan benyúőjtott pályázatnak is teljeskörünek kell Lennie és 
az így benyújtott iratokat, legkésőbb a pályázat elbírálásáig papíralapon is rendelkezésre kell 
bocsátani. 

mailto:bencze-peter@freemail.hu


A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Vadna község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beadási határidőt követő első 
ülésen – de legkésőbb július 31-ig - dönt az intézményvezető személyéről. A pályáztató 
fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

− www. vadna.hu – 2020.június 3.
− Közszolgálati Állásportál (https://kozigallas.gov.hu/)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A Vadnai Csodavár Óvoda a fenntartói jog átadásával átalakuló Bánhorváti Szivárvány 
Óvoda-bölcsőde (székhely: 3642 Bánhorváti Ifjúmunkás út 1.) köznevelési intézményből 
kiválással jön létre 2020. augusztus 31. napjával. Az intézményvezető feladata az újnonnan 
alapuló köznevelési intézmény alapdokumentumainak aktualizálása, az új költségvetési 
szerv alakulkásával összefüggő vezetői-, munkáltatói, munkaszervezési teendők ellátása. 

https://kozigallas.gov.hu/
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