
Hegyeshalom Nagyközség 
                            

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

Hegyeshalmi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 
 

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, 2022.12.01.-2027.11.30. -ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Győr-Moson-Sopron megye, 9222 Hegyeshalom, Damjanich utca 2/a. 

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

Az intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása, pedagógiai munka 
szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, 
munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb 
intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

         Felsőfokú képesítés, óvódapedagógus és intézményvezetői szakképzettség, 
         óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti 

szakmai tapasztalat, 
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
         Szakmai önéletrajz, vezetői program, adatvédelmi nyilatkozat, erkölcsi bizonyítvány 
         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

         Jó szintű Kommunikációs készség, terhelhetőség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



         Részletes szakmai önéletrajz. Iskolai végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok 
másolata. A pályázó vezetői programja. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak az eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
Vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról nyilatkozat. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázata nyílt ülésen történő elbírálásához hozzájárul. 

A munkakör letölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2022. december 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 16. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőke László polgármester nyújt, a 06/96-
568-251 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Hegyeshalom Nagyközség címére történő 

megküldésével (9222 Hegyeshalom , Fő utca 134. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H1/1440-2/2022. , valamint a 
munkakör megnevezését: intézményvezető. 

         Elektronikus úton polgarmester@hegyeshalom.hu részére a E-mail címen keresztül 
         Személyesen: Szőke László polgármester , Győr-Moson-Sopron megye, 9222 

Hegyeshalom, Fő utca 134. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az illetékes bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 21. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www.hegyeshalom.hu - 2022. október 15. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. október 15. 

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által 
a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel. 

 


