
Sióagárd Község Önkormányzat képviselő-testülete 

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

pályázatot hirdet 

7171 Sióagárd, Kossuth utca 57/A. 

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde  

 

Óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

 

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. 09. 01. - 2027. 08. 15.-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

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

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

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) - (3) bekezdésében meghatározott 

köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. 

Feladata az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének 

biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések, az intézmény alapító okirata és működési 

dokumentumai szerint, munkáltatói jog- és feladatkör ellátása az intézmény alkalmazottai tekintetében. 

Feladata az intézmény hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései, valamint a(z) Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

rendelete és a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

•         Főiskola, Óvodapedagógus, 

•         Óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 4 év szakmai tapasztalat, 

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

•         Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 



•         Cselekvőképesség, büntetlen előélet, ne álljon olyan foglalkozástól, vagy tevékenységtől eltiltás 

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

•         A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 

munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, 

határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vállalása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•         részletes szakmai önéletrajz, 

•         vezetési program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, 

•         nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor kéri-e zárt ülés tartását, 

•         nyilatkozat a 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

vállalásáról, 

•         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevők 

megismerhetik a pályázó anyagát, 

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai gyakorlat igazolása, 

•         amennyiben a pályázó nem áll az intézményben pedagógus-munkakörben határozatlan időre- 

teljes munkaidőre szóló alkalmazásban, nyilatkozat arról, hogy a megbízással egyidejűleg az ilyen 

alkalmazást vállalja, 

•         nyilatkozat arról, hogy a Kjt. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben, vagy 

sikeres pályázat esetén megszünteti. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. ….. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerő Attila polgármester nyújt, a 06-36/….. -

os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

•         Postai úton, a pályázatnak Sióagárd Község Önkormányzat képviselő-testülete címére történő 

megküldésével (7171 Sióagárd, Kossuth utca 9). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: ……/2022 , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető. 

•         Személyesen: Gerő Attila Polgármester, Tolna megye, 7171 Sióagárd, Kossuth utca 9.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázókat Sióagárd Önkormányzat képviselő-testülete hallgatja meg és véleményezi a pályázatokat, 

majd ezt követően a pályázatokról Sióagárd Község Önkormányzat képviselő-testülete dönt. A pályázat 

kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 



•         http://www.sioagard.hu - 2022. március …. 

•         Közigazgatási állásportál - 2022. március….. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http:/www.siaogard.hu honlapon 

szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március….. 

 


