
 PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 

Banai Bóbita Óvoda 
(2944 Bana, Jókai Mór út 1.) óvodavezetői állásának betöltésére 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

A munkáltató megnevezése: Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

A betöltendő munkakör és vezetői beosztás megnevezése: óvodavezető 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézmény szakmai vezetése, 
törvényes működésének biztosítása, szakszerű törvényes működtetése, pedagógiai munka szervezése, 
irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök 
gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés 
betartása. 

Juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIIl.30.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 
rendelkezései az irányadók.

Munkahely megnevezése: Banai Bóbita Óvoda (2944 Bana, Jókai Mór út 1.) 

Magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama: 5 év 

Megbízás kezdő napja és megszűnésének időpontja: 2022.08.16.-2027.08.15. 

Pályázati feltételek: 

óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a Korm. rendelet 6. mellékletben meghatározott 
szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
legalább öt év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó 
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint 
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 5 év óvodavezetői gyakorlat 

A pályázathoz csatolandó: 

pályázó szakmai önéletrajza, 
vezetési program (vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program), 
pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása, 
pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, 
továbbításához, 
nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 24. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Toma Richárd polgármester, 06-70-310-
8096 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen Bana Község Önkormányzata (2944 
Bana, Jókai M. u. 18.) címére történő megküldéssel. A borítékon kérjük feltüntetni: óvodavezetői pályázat. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleményezési eljárást követően Bana Község Önkormányzata 
Képviselő-testülte dönt. 


