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

a 
 

Dávodi Forrás Óvoda 
óvodavezető (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére 
 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan és teljes munkaidőre szóló  
 
A vezetői megbízás időtartama: 
2013. július 1-től 2018. július 1-ig szól 
 
A munkavégzés helye: 
Bács-Kiskun Megye, 6524 Dávod, József A. u. 15. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása,  az intézmény 
színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói 
jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. évi törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Megbízás feltételei: 

- óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és 
szakképzettség,  

- legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus 
munkakörbe történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás  

 
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata, 
- nyilatkozat arra, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; a pályázata nyílt vagy 
zárt ülésen történő tárgyalását kéri; vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget 
tesz 



 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2013. július 1. napjától tölthető be 
A pályázat benyújtásának határideje:  
2013. április 15. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcsné István Ilona jegyző nyújt, a 
06-79-481-088-as telefonszámon. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 

- postai úton, a pályázatnak Dávod Község Polgármesteri Hivatala címére történő 
megküldésével (6524 Dávod, Dózsa u. 61.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 793/2013., valamint a munkakör 
megnevezését: óvodavezető 

- A pályázatokat 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. 
 
A pályázat elbírálásának határideje:  
2013. június 15. 
 
A pályázati kiírás  közzététele: 

- Oktatási és Kulturális Közlöny 
- www.davod.hu 
- Polgármesteri Hivatal hivatalos hirdetőtáblája 

 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja:2013. március 4. 
 
 
 
 
  


