
Váci Deákvári Óvoda 

                            

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

pályázatot hirdet 

 

intézményvezető-helyettes (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, 2021. október 1- 2026.augusztus 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2600 Vác, Deákvári főút 34. 

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

Az óvodavezető-helyettes feladata a Váci Deákvári Óvoda tagintézmény vezetése és Diófa 

Utcai, Sirály Utcai, Újhegyi Úti Tagóvodáinak irányítása, szakszerű működésének 

koordinálása, az óvodáskorú gyermekek, az alapító okiratban meghatározottak szerint a többi 

gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai oktatásának-

nevelésének megszervezése.  

 



Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 

rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

•         Főiskola, óvodapedagógus, vagy konduktor-óvodapedagógus végzettség és 

szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

szakképzettség, 

•        legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás 

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai 

gyakorlat a Vhr. szerint, 

•      magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, 

•         büntetlen előélet, nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, nem áll fenn a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: 

Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontjában, (2d)-(2e) bekezdésében meghatározott 

kizáró ok, 

•         cselekvőképesség, 

•       az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, 

teljes munkaidőre szóló kinevezés, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen 

alkalmazás, 

•         vagyonnyilatkozat-tétel vállalása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•      szakmai életrajz, amely tartalmazza a korábbi jogviszonyok tekintetében a 

munkáltató megnevezését, napra pontosan a jogviszonyban töltött időtartamot, a 

betöltött munkaköröket, 



•         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program 1 példányban papír 

alapon és PDF formátumban, 

•         iskolai végzettségre, szakképzettségre, intézményvezetői szakképzettségre, 

szakmai gyakorlatra vonatkozó feltételeknek megfelelés hitelt érdemlő igazolása, 

•         a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 

napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja: büntetlen előéletű, nem 

áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, nem áll fenn a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) 

pontjában, (2d) és (2e) bekezdéseiben meghatározott kizáró ok, 

•         nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők 

részére pályázata tartalmának megismeréséhez, 

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti 

összeférhetetlenség nem áll fenn 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2021. október 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Terék Ágnes nyújt, a 27/307-741, 

+36-30/870-2861 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

•         Postai úton, a pályázatnak a Váci Deákvári Óvoda címére történő 

megküldésével (2600 Vác, Deákvári főút 34.). 

•         Elektronikus úton Terék Ágnes részére a deakvari.ovoda.vac@gmail.com e-mail 

címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázók meghallgatását követően a pályázatokról az intézményvezetője dönt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.augusztus 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•           www.vac.hu 

http://www.vac.hu/

