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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

                                           

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati felhívást tesz közzé  

   

 a Belvárosi Óvoda 6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 8., 

 a Corvina Óvoda 6000 Kecskemét, Csokor u. 9. és  

 a Kálmán Lajos Óvoda 6000 Kecskemét, Egyetértés u. 17.  

intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására. 

 

 Az intézményvezetői megbízás magasabb vezetői megbízásnak minősül. 

 

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

- egyszemélyi felelős és szakmai vezetőként biztosítja az intézmény törvényes működését 

nevelési célkitűzéseinek megvalósítását, 

- a gazdasági vezető közreműködésével felelős az intézmény ésszerű és takarékos 

gazdálkodásáért, költségvetésének betartásáért, 

- gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat, 

- képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint külső szervek előtt. 

 

A megbízás időtartama: 

Az intézményvezetői megbízás időtartama 2015. július 1. napjától 2020. július 1. napjáig 

szól.  

 

A megbízás feltétele:    

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt) 

20. § (2) bekezdésében foglaltak,   

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)  67. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 

pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább 

öt év pedagógus munkakörben, vagy heti tíz óra foglalkozás megtartására vonatkozó 

óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 

 a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 

 az intézményvezető közalkalmazotti munkaköre: óvodapedagógus 

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

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 előírásainak megfelelően. 



 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 

- a pályázó szakmai önéletrajzát, 

- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel,  

- iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát, 

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely tartalmazza azt, 

hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, 

- az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, 

munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolást – amennyiben nem áll a 

munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához 

hozzájárul,  

- nyilatkozatot arról, hogy kéri-e zárt ülés tartását a személyét érintő ügyben, 

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, 

- nyilatkozatot a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okokra.  

 

A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A pályázati felhívás Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán történt 

közzétételétől számított 30 napon belül.  

Az álláshely 2015. július 1. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának helye: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda Közösségi 

Kapcsolatok Osztálya 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  

 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot zárt borítékban, 1 példányban, az óvoda nevének megjelölésével kell benyújtani 

„Pályázat a ….  intézményvezetői megbízására”   1 példányban.  

 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás és az intézmény megismerhetőségének 

biztosítása: Erdélyi Károlytól, a Közösségi Kapcsolatok Osztályának vezetőjétől kérhető 

(Kecskemét, Kossuth tér 1. Tel. 76/513-524). 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének a véleményezési határidő lejártát követő 

harmincadik, illetve huszonöt főt meghaladó pályázó esetén hatvanadik napot követő első 

testületi ülése. 


