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Munkáltatói jogkör 
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Közterület neve Álmos   
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NKI-val való kapcsolattartásra kijelölt munkatárs  
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Vezetéknév Bencze  

Keresztnév Éva  

Utónév   

Telefonszám 06308249744  

E-mail cím korjegyzo@liter.hu  

Munkakörre vonatkozó adatok  

Munkakör 
megnevezése 

Óvodavezető  

A munkakörhöz 
kapcsolódó esetleges 
vezetői megbízás 
megnevezése 

Litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsőde intézmény óvodavezető  

Vezetői megbízás 
szintje 

Magasabb vezető  

Az intézmény 
megnevezése, ahol a 
munkavégzésre sor 
kerül 

Litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsőde  

Munkakör szervezeti 
egysége 

   

Munkakör 
betölthetőségének 
időpontja 

 2022. augusztus 16.  

Jogviszony időtartama Határozatlan  

Határozott idejű 
jogviszony időtartama 

  

Foglalkoztatás jelege Teljes Munkaidős  

Részmunkaidő 
tartama/hét 

  

Vezetői megbízás 
esetén a megbízás 
időtartama 

Határozott  

Határozott idejű 
vezetői megbízás 
időtartama 

2022.08.16.-2027.08.15.  

Munkavégzés 
helye 

  

Megye Veszprém megye   

Helység Litér   

Irányítószám 8196  



Közterület neve Árpád   

Közterület jellege utca   

Házszám 2.   

Épület    

Emelet    

    

A munkakörbe tartozó, 
illetve a vezetői 
megbízással járó 
lényeges feladatok 
felsorolása* 

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 intézmény 
vezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Az intézményvezető képviseli az 
intézményt az állami, társadalmi, gazdasági és civil szervezetek előtt. Feladata önálló 
személyes felelősséggel járó döntések meghozatala, az intézmény közalkalmazottai 
felett, az intézményt érintő ügyekben. Munkáltatói jogkört gyakorol az integrált intézmény 
tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása beleértve a bölcsőde, 
(bölcsődei szakmai vezető) főzőkonyha (élelmezésvezető) körébe tartozó feladatok 
koordinálását. 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 91.§ alapján. 

 

A Kjt. rendelkezésein 
túl az illetmény 
megállapítására, 
valamint a juttatásokra 
vonatkozó egyéb 
jogszabályok belső 
szabályzatok 
megnevezése. 

  

 

Elvárások   

Végzettség szintje felsőfokú iskolai végzettség  

Végzettség Főiskola  

Szak/szakirány/képesí
tés 

Pedagógus szakvizsga keretében szerzett Intézményvezetői szakképzettség   

Elvárt nyelvtudás   

 Nyelv Nyelvtudás szintje Nyelvtudás mértéke Aktív   
 

  

    

Elvárt tapasztalat  

 

Tapasztalat Szintje   

óvodapedagógusi szakmai 

tapasztalat 

Legalább 3-5 év szakmai 

tapasztalat 
  

  
 

  

Számítógépes 
ismeret 

  

 
Rendszerismeret Szintje   

MS Office (irodai alkalmazások) Alap   
  
 

  

ECDL Igen   

Elvárt 
kompetenciák 

  

 

Kompetencia 
Szintj

e 
   



Kiváló szintű kommunikációs készség, és probléma megoldó 

képesség. 
   

  
 

Egyéb elvárások  

Jogosítvány    

Nemzetbiztonsági 
ellenőrzés 

Nem  

Vagyonnyilatkozat Igen  

Egyéb feltételek a 
munkakör 
betöltéséhez (pl.: 
magyar 
állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
korlátozott 
cselekvőképesség – 
életkor 
meghatározásával) 

magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, illetve annak igazolása, 
hogy a pályázó nem áll foglalkoztatásától való eltiltás hatály alatt 
- 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. 
Vagyonnyilatkozat tétel eljárás lefolytatása 
vezetési program 

 

Előnyt jelentő adatok   

Végzettség   

Szak/szakirány/képesí
tés 

Óvodavezetői munkakörben szerzett tapasztalat   

Előnyt jelentő nyelvtudás   

 Nyelv Nyelvtudás szintje Nyelvtudás mértéke Aktív   
 

  

    

Előnyt jelentő tapasztalat  

 Tapasztalat Szintje   
 

  

Előnyt jelentő ismeret  

 Rendszerismeret Szintje   
 

  

ECDL Nem   

Előnyt jelentő 
kompetenciák 

  

 

Kompetencia Szintje   
 

 

Egyéb előny a munkakör betöltéséhez  

  B kategóriás jogosítvány  

A jelentkezés adatai   

A pályázat részeként 
benyújtandó iratok, 
igazolások 
megnevezés 

  

Honlapon való 
publikálás kért dátuma 

 2022. június 4.  

Pályázat 
benyújtásának 
határideje* 

 2022. július 5.  

Jelentkezés 
benyújtás 
módja 

  



Postai benyújtás 
esetén 

Veszprém megye, 8196 Litér, Álmos utca 37.  

E-mail esetén Bencze Éva jegyző részére korjegyzo@liter.hu email címre  

Elektronikusan   

Személyesen Bencze Éva jegyző  
 

Veszprém megye, 8196 Litér, Álmos utca 37.  

Munkáltató kíván-e 
telefonon információt 
szolgáltatni a pályázók 
felé a pályázatról 

Igen  

A tájékoztatást nyújtó 
neve 

Bencze Éva jegyző  

A tájékoztatást nyújtó 
telefonszáma 

06308249744  

 

A pályázat 
elbirálásának 
határideje 

2022. július 14.   

A pályázat 
elbírálásának módja, 
rendje 

A pályázatokról a pályázati határidőt követően köznevelési szakértői vélemény 
figyelembe vételével a Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása dönt. 

 

A pályázati kiírás 
további 
közzétételének helye, 
ideje 

    

 www.liter.hu  

 2022. június 3.  

 Litér Község Önkormányzat hivatali hirdetőtábláján  

 2022. június 3.  

A munkáltató 
honlapjának címe 
(amennyiben a 
pályázati felhívásban 
fel kívánja tüntetni) 

www.liter.hu  

A munkáltatóval 
kapcsolatos egyéb 
lényeges információ 
(amennyiben a 
pályázati felhívásban 
fel kívánja tüntetni) 

Litér Község Önkormányzata szükség esetén szolgálati lakást biztosít.  

 

mailto:korjegyzo@liter.hu

