
Enying Város Önkormányzata 

                        

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

alapján 

pályázatot hirdet 

Enyingi Szirombontogató Óvoda 

 

Óvodavezető (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, 2021.08.14.-2026.08.13.-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Fejér megye, 8130 Enying, Vas Gereben utca 1. 

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

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben, a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra, és az egyéb vonatkozó jogszabályok és 

szakmai előírások, valamint fenntartói döntések szerint. 

Illetmény és juttatások: 

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

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        



Pályázati feltételek: 

• Főiskola, Óvodapedagógus 

• Óvodapedagógus munkakörben szerzett - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat 

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

• B kategóriás jogosítvány 

• 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 21/A. §-ában meghatározott 

feltételeknek való megfelelés 

• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

• A magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást megelőzően, az egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti 

vagyonnyilatkozat-tétel 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

•         Vezetői tapasztalat - legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz 

• Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetési program 

• Képzettséget, végzettséget, valamint szakmai gyakorlatot igazoló okiratok 

másolatai 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mellyel igazolja, hogy büntetlen 

előéletű, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény 20.§ (2) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint vele 

szemben a 20. § (2c) - (2e) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak 

fenn, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik 

személlyel közölhető -e 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség teljesítését 

• Nyilatkozat, hogy a Kjt. 41.§-a szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, 

illetve megbízása esetén azt 30 napon belül megszünteti 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 14. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 21. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak az Enying Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (8130 Enying, Kossuth Lajos u. 26.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/2434-1/2021, 

valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. 



• Elektronikus úton Tóth Gabriella részére a titkarsag.pmhiv@enying.eu e-

mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az érvényes pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében meghatározott személyekből álló 

bizottság, továbbá a nevelési intézmény nevelőtestülete is véleményezi. A pályázat kiírója 

fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 

nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•         Enying Város Honlapja 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja: az intézményvezető tisztségre megfelelő 

pályázó kiválasztása, a pályázat elbírálása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, 

hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt 

valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) 

bekezdés a) pontja alapján kezeli. Az adatokat a Titkársági és Humán Iroda illetékes ügyintézői 

dolgozzák fel, valamint kizárólag ők és az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg. 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén, a pályázat anyaga - az 

elbírálást követően haladéktalanul - részére visszaküldésre kerül. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.enying.eu honlapon szerezhet. 

 


