
Sióagárdi Közös Óvodafenntartó Társulás  

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

pályázatot hirdet 

Sióagárdi Közös Óvoda  

 

óvodavezetői (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: 

Tolna megye, 7171 Sióagárd, Kossuth Lajos utca 57/A.  

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

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti 

intézményirányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatinak eltátása, az alapító okirta 

szerinti feladatok ellátása, valamint óvodapedagógusi feladatok. Az 

óvodapedagógusi munkakör betöltése mellett a Sióagárdi Közös Óvoda és 

Tagóvodái tekintetében önálló intézményirányítási, ellenőrzési, munkáltatói 

feladatok ellátása  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

 

 



Pályázati feltételek: 

         Főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú 

végzettség,  

         magyar állampolgárság  

         cselekvőképesség  

         büntetlen előélet  

         az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű 

alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben 

való határozatlan időre szóló alkalmazás  

       legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat  

    pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség  

      vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatása  

       a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         legalább 3 év vezetői munkakörben szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év 

vezetői tapasztalat,  

         B kategóriás vezetői engedély  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2014. július 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 12.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Györgyi nyújt, a 

74/437-295 -os telefonszámon. 

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

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

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 02-958/2014 , valamint a munkakör megnevezését: 

óvodavezetői. 

 Személyesen: 7171 Sióagárd, Kossuth Lajos utca 9. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló Társulási Tanács bírálja el a 

Társuláshoz tartozó települések képviselő-testületének, valamint annak 

tagóvodáinak nevelőtestületének véleményezését követően. A pályáztató a pályázat 

érvénytelenítésének jogát fenntartja.  



A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 25.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Sióagárd Község honlapja, hirdetőtáblája - 2014. május 12. 

         Harc Község honlapja, hirdetőtáblája - 2014. május 12. 

         Kölesd honlapja, Kistormás Községek hirdetőtáblái - 2014. május 12. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. május 12.  

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati 

kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 

tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  
 

 


