
Pályázat óvodavezetői állásra 

 

Rédics Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján pályázatot ír ki óvodavezetői állásra az alábbi feltételekkel:  

 

A munkáltató (munkahely): Rédicsi Napköziotthonos Óvoda 8978 Rédics, Sziklai u. 1. 

A betöltendő vezetői megbízás megnevezése: óvodavezető (magasabb vezetői megbízásnak 

minősül). 

A munkáltatói jogkör gyakorlója: a kinevezés és felmentés tekintetében Rédics Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete (Rédics, Baglad, Belsősárd, Bödeháza, 

Gáborjánháza, Gosztola, Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Resznek, 

Szijártóháza és Zalaszombatfa községek polgármestereinek előzetes egyetértésével), az 

egyéb munkáltatói jog tekintetében Rédics Község Polgármestere. 

A munkavégzés helye: Zala megye, 8978 Rédics, Sziklai u. 1. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre (5 évre) 2013. augusztus 

16-tól 2018. augusztus 15-ig szól. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: Óvodavezetői 

feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján (Különösen: 

Az intézményben folyó pedagógiai-szakmai munka irányítása, tervezése, szervezése. 

Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak felett. Az intézmény 

gazdálkodási rendjének betartása, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az 

intézmény működéséhez szükséges feltételek biztosítása.) 

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

Pályázati feltételek: 

- főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség és szakképzettség 

- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 

- legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 

- a Rédicsi Napköziotthonos Óvodában óvodapedagógus munkakörben fennálló, 

határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás  

vagy  

a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre 

teljes munkaidőre szóló alkalmazás (négy hónap próbaidővel), 

- amennyiben a pályázó nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Rédicsi 

Napköziotthonos Óvodában:  

o büntetlen előélet 

o magyar állampolgárságú, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy 

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent: 

- Legalább egy év óvodavezető tapasztalat.  

  



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- a pályázó szakmai életrajza 

- végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló oklevél másolata 

- szakmai gyakorlat igazolása 

- vezetési program 

- a Rédicsi Napköziotthoni Óvodában közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személy 

esetén: három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

 

A beosztás betöltethetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2013. augusztus 16-tól 

tölthető be. A nyertes pályázó a vezetői kinevezés átvétele előtt vagyon-

nyilatkozattételre kötelezett, kivéve, ha az egyidejűleg megszűnő jogviszonya is 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget alapozott meg. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján való 

megjelenéstől számított 30 nap. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt 

Szép Zsuzsanna címzetes főjegyző nyújt a 92/553-060-as telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja: Írásban, zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati 

példányban a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal címére (8978 Rédics, Vasút u. 10.) 

postai úton vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Óvodavezetői pályázat”. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 

huszonegy napon belül a megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság 

hallgatja meg. A pályáztató kikéri az intézmény alkalmazotti közössége és a szülői 

szervezet véleményét. Az eljárás során véleményt nyilvánít a szakalkalmazotti 

értekezlet, véleményt nyilváníthat a fenntartónál előzetesen bejelentkezett pedagógus 

szakmai szervezet. A beérkezett pályázatokat Rédics, Baglad, Belsősárd, Bödeháza, 

Gáborjánháza, Gosztola, Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Resznek, 

Szijártóháza és Zalaszombatfa községek polgármestereinek előzetes egyetértésével 

Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60. nap 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

- www.kozigallas.hu 

- Oktatási és Kulturális Közlöny 

- www.redics.hu 

- Rédics, Baglad, Belsősárd, Bödeháza, Gáborjánháza, Gosztola, Külsősárd, 

Lendvadedes, Lendvajakabfa, Resznek, Szijártóháza és Zalaszombatfa Község 

Önkormányzata hirdetőtáblája 

 

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.redics.hu honlapon szerezhet. 

 

Rédics, 2013. február 7. 

 

 

 Tóth Lajos sk. 

 Rédics község alpolgármestere 
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