
Mártélyi Általános Művelődési Központ  

                         

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

pályázatot hirdet 

Mártélyi ÁMK Mártélyi Óvodája  

 

óvodavezető (magasabb vezető)  

beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 

 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.  

A munkavégzés helye: 

Csongrád megye, 6636 Mártély, Petőfi utca 1.  

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

Az óvodavezető feladata az intézményegység irányítása, szakszerű és törvényes működésének 

megszervezése, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése.  

Illetmény és juttatások: 

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

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

• főiskola, óvodapedagógus végzettség  

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

• magyar állampolgárság  

• cselekvőképesség  

• az Nkt. 66. § (1) bekezdés b)-c) pontja alapján a pályázó ne álljon a tevékenység 

folytatását kizáró eltiltás hatálya alatt és büntetlen előéletű legyen  

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség  

• legalább 4 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat  



• a köznevelési intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg 

óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 

alkalmazás  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• részletes szakmai önéletrajz  

• iskolai végzettséget és szakképzettséget, vezetői gyakorlatot (amennyiben van) 

igazoló okiratok másolata  

• szakmai gyakorlatról szóló igazolás  

• 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági 

erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) 

pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra  

• az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket  

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul  

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

lefolytatását  

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41-43/A. § szerinti összeférhetetlenségi ok 

nem áll fenn  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 15.  

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére a 

nagynet@hodmezovasarhely.hu e-mail címen keresztül.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 31.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu 2021. június 5. 

  

  

 

http://www.kozigallas.hu/

