
Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

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

hirdet a 

  

Balatonfüredi Kiserdei Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) 

munkakörének betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 8230 Balatonfüred, Park u. 11.  

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 

Kezdő napja: 2019. július 1. 

Megszűnésének időpontja: 2024. június 30. 

 

Pályázati feltételek: 
- Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez 

szükséges –a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt –felsőfokú iskolai végzettség 

és szakképzettség, 
-  Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
-  legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

-  A nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai 

munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,  
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

-  Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, 
-  A vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú 

végzettség, vagy közoktatás vezető szakképzettség, továbbá nyelvvizsga.  
 

Illetmény és egyéb juttatások: 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) 

Kormányrendeletben meghatározottak alapján. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:  

- A pályázó szakmai önéletrajzát, 
- Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot, a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléseket. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatának tárgyalását zárt vagy 

nyílt ülésen kéri,  

- hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos 

kezeléséhez. 

 



A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 5. 

 

A pályázat elbírálásának módja: a Társulási Tanács a véleményezési határidő lejártát 

követő ülésén bírálja el a pályázatokat. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hári Lenke, Balatonfüred város 

Alpolgármestere nyújt a 87/581-227-es telefonszámon 

 

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, 3 példányban; a borítékra kérjük ráírni 

„Balatonfüredi Kiserdei Óvoda intézményvezetői pályázat”, és a következő ügyiratszámot: 

1/3149/2019. Postai cím: Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.  
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

www.kozigallas.gov.hu 

 www.balatonfured.hu 
 

http://www.kozigallas.gov.hu/
http://www.balatonfured.hu/

