
 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 
                        

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

Dunaszentgyörgyi Óvoda  
 

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, 2018. 09.17.-2023.08.15-ig -ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Tolna megye, 7135 DUNASZENTGYÖRGY, Várdomb utca 26. 

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

Az óvoda tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően 

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 iskolai 
végzettség és szakképzettség, 

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 



•         • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, - 
legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,,• 
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, • magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet,- az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, 
teljes munkaidőre szóló alkalmazás - vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•         szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére irányuló program a szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; végzettséget, képesítést igazoló 
okiratok másolata;3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;igazolás eddigi 
munkaviszonyokról;nyilatkozat arról, hogy: a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul, a 
pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, nyilvános vagy zárt 
ülésen tárgyalják a pályázatot 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt HENCZE SÁNDOR nyújt, a 
+3675536113 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
•         Postai úton, a pályázatnak a Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata címére 

történő megküldésével (7135 DUNASZENTGYÖRGY, Rákóczi utca 90. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D/240-
2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető. 

•         Személyesen: HENCZE SÁNDOR, Tolna megye, 7135 DUNASZENTGYÖRGY, 
Rákóczi utca 90. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokról a képviselő-testület dönt. Az 
önkormányzat képviselő-testülete fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 
jogát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 13. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•         www.dunaszentgyorgy.hu - 2018. július 23. 
•         Oktatási és Kulturális Közlöny 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Amennyiben egy korábbi pályázó ismételten pályázni akar változatlan pályázattal, elegendő 
egy olyan tartalmú nyilatkozat benyújtása, miszerint indulni kíván a pályázaton, és kéri, hogy 
a korábban benyújtott pályázatát vegye figyelembe a pályázatot kiíró. 



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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

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. 

 


