
 

Újdombrád Község Önkormányzata  

                         

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

pályázatot hirdet 

Újdombrádi Napsugár Óvoda  

 

óvodapedagógus munkakörre épülő óvodavezető (magasabb vezető)  

beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2022. január 16. napjától 2027. július 15. napjáig tartó közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 

 

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. január 16. napjától 2027. július 15. napjáig szól.  

A munkavégzés helye: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4491 Újdombrád, Iskola út 27.  

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

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, 

ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés 

betartása, jogszabály által előírt vezetői jogok gyakorlása.  

Illetmény és juttatások: 

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

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

 Főiskola, óvodapedagógus,  

 óvodapedagógus munkakörben eltöltött - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 



 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség: közoktatási 

vezetői vagy vezető óvodapedagógus szakvizsga, óvodapedagógus menedzser 

szakvizsga, tanügy igazgatási szakértő szakvizsga, magyar állampolgárság, büntetlen 

előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói 

stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,  

 szakmai önéletrajz,  

 szakmai gyakorlat igazolása, 

 ajánlólevél előző munkahelyről,  

 végzettséget igazoló dokumentumok másolata,  

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  

 hozzájáruló nyilatkozat 3. személy betekintéséhez,  

 a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános, 

vagy zárt ülésen tárgyalja,  

 a pályázatokat két azonos szövegű és mellékletű példányban (1. példányt nem kell 

összefűzni) kell benyújtani.  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2022. január 16. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 20.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szoboszlai József polgármester nyújt, a  

06 45 401 502 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak Újdombrád Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (4491 Újdombrád, Fő út 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: III/1100/2021., valamint a beosztás 

megnevezését: óvodapedagógus munkakörre épülő óvodavezető.  

 Személyesen: Szoboszlai József polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4491 

Újdombrád, Fő út 48.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az érvényes pályázatot benyújtók testületi és szakértői meghallgatását követően a Képviselő-testület 

dönt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Újdombrád Község Önkormányzatának honlapja - 2021. november 15. 

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

  
 


