
Bolgár Országos Önkormányzat 
                            

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

Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda 
 

Óvodavezető (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, 5 év-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1097 Budapest, IX., Vágóhíd utca utca 35-37. 

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

Az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes 
működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói 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 végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga 
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség az Nkt. 67.§ rendelkezései 
szerint, bolgár felsőfokú nyelvvizsga, 

• pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat, 

• ECDL 

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Iskolai végzettséget igazoló dokumentum, Fényképes önéletrajz, Motivációs levél 



A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 19. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Elektronikus úton dr. Mohácsy Tamás részére a dr.mohacsytamas@bul.hu E-mail 
címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat elbírálásáról a Bolgár Országos Önkormányzat Közgyűlése dönt. A pályázat kiírója a 
pályázókat a döntésről írásban értesíti. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 22. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• www.bolgarok.hu - 2023. január 3. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatokat a pályázat kiírója érvénytelennek 
nyilváníthatja azok érdemi elbírálása nélkül. A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a 
pályázatot visszavonja, módosított felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolyatatva 
eredménytelennek nyilvánítsa. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 3. 

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. 

 


