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Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása 

Társulási Tanácsa 

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

pályázatot hirdet 

 

Halmaji Kastély Óvoda és Konyha 

/3842 Halmaj, Táncsics Mihály út 8./ 

 

Óvodavezető (magasabb vezető) 
 

munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozott idejű, 2020. augusztus 1 – 2025. július 31-ig tartó közalkalmazotti 

jogviszony.                    

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. augusztus 1 – 2025. július 31-ig szól. 

 

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3842 Halmaj, Táncsics Mihály út 8. 

 

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

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban Nkt.) meghatározott, 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló  

2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény 

irányítása szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való 

ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodás korú gyerekek oktatásának, nevelésének 

megszervezése, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. Az 

óvodához konyha is tartozik, az ezzel kapcsolatos vezetői feladatok ellátása. Döntés az 

intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más 

szerv hatáskörébe.  

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései, valamint az Nkt. és a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

rendelkezései az irányadók. 
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Pályázati feltételek: 

- Az Nkt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott felsőfokú iskolai végzettség, 

óvodapedagógus szakképzettség, 

- Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, 

- Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

- Az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység 

folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen, 

- A Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § 2c)-2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való 

megfelelés. 

 

Elvárt kompetenciák: 

- Pedagógiai elhivatottság, együttműködési, szervezési és kommunikációs készség 

- Jó kézügyesség, kreativitás, lelkiismeretesség, gyermekszeretet 

- Pontosság, megbízhatóság 

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) kezelés 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek 

másolata, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a 

büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket is tartalmazó program,  

 nyilatkozat arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen  

kéri-e a pályázat tárgyalását,  

 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, hozzájáruló 

nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati 

anyagot megismerhetik 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  

2020. május 31. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth József elnök nyújt a  

06-30/935-8204 telefonszámon. 
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A pályázatok benyújtásának módja: 

 

 Postai úton, a pályázatnak a Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak 

Intézményfenntartó Társulása címére történő megküldésével (3842 Halmaj, Kossuth 

út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: H/629-1/2020., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető. 

 

 Személyesen: Tóth József elnök, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3842 Halmaj, 

Kossuth út 1. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A benyújtási határidőt követően beérkezett, a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a 

Társulási Tanács véleményezi, a pályázókat meghallgatja, majd dönt a megbízásról. A pályázat 

elbírálója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, vagy indokolás nélkül a pályázati 

eljárást eredménytelennek minősítse. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 20. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 

 Halmaj Községi Önkormányzat honlapja – 2020. március 6.  

 Kiskinizs Községi Önkormányzat honlapja – 2020. március 6. 

 Halmaj és Kiskinizs települések hirdetőtáblái – 2020. március 6. 
 


