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PÁLYÁZAT TAGÓVODA VEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 

A Sióagárdi Közös Óvoda Intézményvezetője a 

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

pályázatot hirdet 

a Sióagárdi Közös Óvoda Kölesdi Mesevár Óvoda (kölesdi tagóvoda) 

tagóvoda vezetői  

beosztás ellátására 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 

3 hónapos próbaidő kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: 7052 Kölesd, Dózsa u. 3. 

 

Ellátandó feladatok: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti –

tagintézményben folyó nevelői munka vezetése, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása, 

óvodapedagógusi feladatok. 

 

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

Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda működéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi, 

gazdálkodási, ügyviteli feladatokat és a tagóvodában dolgozók feladatellátását. 

Végrehajtja az intézményi SZMSZ-ben rögzített és az intézményvezető által rá delegált 

vezetői feladatokat. 

  

 Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a 

juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 

irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 
 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és 

szakképzettség, 

 az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idejű alkalmazás 

illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre 

szóló alkalmazás 

 legalább 3 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

 a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása. 
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 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
- részletes szakmai önéletrajz, 

- iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata,  

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

-  A megpályázott tagóvoda vezetésére vonatkozó szakmai koncepció, pedagógiai és     

vezetői program, melynek terjedelme maximum 4 oldal. 

- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,  

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait 

a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék, 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget tesz, 

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés 

b.) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló 

összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti. 

   

 A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. 

napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 17. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Sióagárdi Közös Óvodafenntartó Társulás Intézményvezetője 

címére történő megküldésével (7171 Sióagárd, Kossuth Lajos utca 9.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni: „pályázat tagóvoda vezetői munkakör betöltésére” 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a tagóvoda nevelő testületének, valamint a Sióagárdi Közös Óvodát fenntartó 

Társulás Társulási Tanácsának véleményezését követően a munkáltatói jogkör gyakorlója 

(intézményvezető) dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 26. 

A pályázati kiírás további (www.kozigallas.hu oldalon kívüli) közzétételének helye: 

- Sióagárd Község Önkormányzata hivatalos hirdetőtáblája és honlapja. 

- Harc Község Önkormányzata hivatalos hirdetőtáblája és honlapja 

- Kölesd Községi Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája és honlapja 

- Kistormás Községi Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája  

 
   

http://www.kozigallas.hu/

