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Előterjesztés 21. számú melléklete 

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 

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

pályázatot hirdet 

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Egyesített Óvoda  

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
A magasabb vezetői megbízás keretei, időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony   

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. augusztus 01-től 2025. július 31-ig szól (5 év). 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 2. 

  

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

Az intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó 

jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó 

vezetői feladatok, továbbá gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködés a Budapest Főváros 

XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálattal. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért, a 

takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden 

olyan ügyben, melyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. Ellátja az egyéb 

vezetői feladatokat.  

2020. augusztus 01. napjától a Bp18 Egyesített Óvoda 26 tagintézménnyel működik, az intézmény irányítását az 

intézményvezető mellett 3 intézményvezető-helyettes látja el, illetve valamennyi tagintézményt magasabb vezetői 

beosztással megbízott tagintézmény-vezető vezeti. 
 

Beosztott munkakör: A Bp18 Egyesített Óvoda intézményben határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló pedagógus-

munkakör. 

 

Illetmények és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 

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

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

Munkáltató: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete, az 

egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja   

 

Alkalmazási feltétel: 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   

 

Pályázati feltételek: 

➢ felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,   

➢ pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,   

➢ legalább négy év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,   

➢ 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,   

➢ büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. §. (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott követelményeknek való 

megfelelés hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása, 

➢ cselekvőképesség,   
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➢ vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a pályázat elnyerése esetén (a 2007. évi CLII. törvény alapján). 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: óvodavezetői tapasztalat. 

 

Előnyt jelentő kompetenciák: kiváló szintű kommunikációs készség, kiváló szintű vezetői képesség. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, melyek hiánya a pályázat érvénytelenné nyilvánítását 

vonja maga után: 

➢ fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, 

➢ a költségvetési szerv tevékenységével összefüggő és a kerület jellegéhez igazodó szakmai vezetői koncepció és 

szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, 

➢ a végzettséget igazoló okiratok másolata, 

➢ három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, továbbá annak igazolására, 

hogy a pályázó nem áll büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) 

bekezdésében foglalt kizáró okok, 

➢ a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, 

➢ a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél vele szemben a Kjt. 41. §-a és a 43/A. §-a 

alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, 

➢ a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget tesz, 

➢ a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez, a véleményezők és döntéshozók részére történő megismertetéséhez, 

sokszorosításához és továbbításához hozzájárul. 

 

A beosztás betöltésének időpontja: A beosztás 2020. augusztus 1-től tölthető be. 

 

A https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzététel időpontja: 2020. június 5. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 8. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király Marian a Humánszolgáltatási Főosztályvezető-helyettese 

nyújt, a 296-1420 telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

1 eredeti példányban Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Főosztálynak címezve (1184 Budapest, Üllői út 400.) zárt borítékban postai úton történő 

megküldésével vagy személyesen (1184 Budapest, Üllői út 400.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat a Bp18 

Egyesített Óvoda intézményvezetői beosztására" vagy elektronikus úton Megyesi Eszter osztályvezető részére a 

megyesi.eszter@bp18.hu e-mail címen keresztül.  

  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatról a Képviselő-testület dönt, melyről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 5 napon belül írásban 

tájékoztatást kapnak. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 30.  

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat hirdetőtábláján és a www.bp18.hu ,  

www.kozigallas.gov.hu honlapokon 2020. június 5-től 2020. július 8-ig.  

 

 

mailto:megyesi.eszter@bp18.hu
http://www.bp18.hu/
http://www.kozigallas.gov/

