
Litér Község Önkormányzata 

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

pályázatot hirdet a  

Litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsőde intézmény 

óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:  

A vezetői megbízás határozott időre: 2021. szeptember 1 -2026. augusztus 15-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Veszprém megye, 8196 Litér, Árpád utca 2.  

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

Az önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratában szervezeti és működési szabályzatában 

foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése. Az intézmény 

szakszerű, törvényes költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi 

feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Az 

intézményvezető képviseli az intézményt, az állami, társadalmi, gazdasági és civil szervezetek előtt. 

Feladata önálló személyes felelőséggel járó döntések meghozatala az intézmény közalkalmazottai felett. 

Feladata önálló személyes felelőséggel járó döntések meghozatala az intézményt érintő ügyekben. 

Továbbá munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény közalkalmazottai felett. Az integrált intézmény 

tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, beleértve a bölcsőde, főzőkonyha körébe 

tartozó feladatok koordinálását az önálló szakmai vezetők (bölcsőde vezető, élelmezésvezető) 

közreműködésével, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 

foglaltakra, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.§-

426A§., 43.§. és a 94.§ alapján.  

Illetmény és juttatások:  

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

törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

- Főiskola, óvodapedagógus, feslőfokú végzettség, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási 

vezető, óvodapedagógusként végzett, - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 23.§ (2) 

bekezdése szerint szakmai önéletrajz, a vezetési program, továbbá a pályázati felhívásban 



megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása, valamint a 

pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos 

kezeléséhez, a továbbításhoz, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

szakképzettség, a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti 

vagyonnyilatkozat tétel, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 

illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatásától való eltiltás hatály alatt, 

alap szintű MS Office (irodai alkalmazások), B kategóriás jogosítvány.  

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- óvodavezetői munkakörben szerzett tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló 

bizonyítvány másolata, szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás vagy 

okirat, intézményvezetésre vonatkozó program, pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a 

vagyonnyilatkozat tételi eljárást, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak 

kezeléséhez hozzájárul, illetve nyilatkozat arról, hogy a pályázat tárgyalását nyílt vagy zárt 

ülésen kéri.   

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 15.  

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Bencze Éva jegyző nyújt, a 06-30/824-9744 

telefonszámon.  

A pályázatok benyújtásának módja:  

- Postai úton, a pályázatnak Litér Község Önkormányzata címére történő megküldésével 

(8196 Litér, Álmos utca 37.). Kérjük borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: Lit/………../2021. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető 

magasabb vezető. (papír alapon +elektronikus adathordozón) 

- Személyesen: 8196 Litér, Álmos utca 37. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A pályázatokról a pályázati határidőt követően a jogszabályban meghatározottak által írásban fogalt 

véleményeket mérlegelve a Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása dönt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 17.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 Litér Község Önkormányzat hirdetőtábláján – 2021. április 12.  

 Litér Község Önkormányzata honlapján – 2021. április 12.  

a KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 14.  

 


