
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet a 

 

Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda  

intézményvezető (magasabb vezető)  
munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.12.31-2023.07.31.-ig szól.  

A munkavégzés helye: 
Zalaegerszeg, Radnóti u. 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
intézményvezetői feladatok ellátása  

Illetmény és juttatások: 
Illetmény és pótlék 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 szerint.  

                         

Pályázati feltételek: 
 Főiskola, óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,  

 5 év feletti szakmai tapasztalat,  

 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 büntetlen előélet, 

 magyar állampolgárság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  

 iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata,  

 a szakmai gyakorlat időtartamának igazolása 

 nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, 

  nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető, 

  nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

  szakmai önéletrajz, 

  vezetési program.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2018. december 31. napjától tölthető be.  



A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 07. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázók bizottsági és közgyűlési személyes meghallgatását követően a közgyűlés dönt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 13. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.Bartl Andrea nyújt, a 92/502-121 -

os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
   Postai úton,1 eredeti és két másolati példányban a pályázatnak Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8900 

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ).  

és 

     Elektronikus úton dr. Bartl Andrea részére a bartlandrea@ph.zalaegerszeg.hu  E-

mail címen keresztül. 

 


