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Tengelic Község Önkormányzata 
                            a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján  
pályázatot hirdet a 

Tengelici Mézeskalács Óvoda  
óvodavezető (magasabb vezető)  

munkakör ellátására.  
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre, 2013.08.01-2018.07.31-ig szól.  
A munkavégzés helye: 
Tolna megye, 7054. Tengelic Aradi u.6.  
A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok vezetői irányítása, ellenőrzése, az óvoda 
törvényes működtetése, a munkáltatói jogok gyakorlása. A nevelőmunka folyamatos 
fejlesztése. A fenntartóval való együttműködés keretében az intézmény szabályszerű 
vagyonkezelése, hatékony gazdálkodása a rendelkezésre álló költségvetés alapján. 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
Pályázati feltételek: 

– Főiskola, felsőfokú óvodapedagógus végzettség és pedagógus szakvizsga 
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  

– legalább 5 év szakmai gyakorlat 
– legalább 3 év vezetői tapasztalat, 
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz,  
– végzettséget és szakképzettséget igazoló okmányok, 
– 30 napnál nem régebbi (érvényes) erkölcsi bizonyítvány, 
– vezetési program  
– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,  
– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a Képviselő-testületi ülés 

nyilvánosságához hozzájárul-e.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A beosztás legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 15.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai László Elemérné nyújt, a 06-
74/432-122-es telefonszámon. 
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A pályázatok benyújtásának módja:  
– Postai úton, a pályázatnak Tengelic Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (7054. Tengelic Rákóczi u.11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
beosztás megnevezését: óvodavezető.  

– Személyesen: Gáncs István polgármesternek, Tolna megye, 7054. Tengelic 
Rákóczi u.11.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatot a képviselő-testület bírálja el. 
A pályázati döntésről a pályázókat az elbírálást követően 8 napon belül értesítjük. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

– Oktatási és Kulturális Közlöny - 2013. március 20. 
– www.tengelic.hu - 2013. március 20. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja: 2013. március 20.  
 
Tengelic 2013. március 12. 
 
                                                          
                                                                       Gáncs István sk. 
                                                                        polgármester 


