
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Madocsa Község Önkormányzata 

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

 

pályázatot hirdet 

Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 

 

óvodapedagógus 

munkakör betöltésére. 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 

Tolna megye, 7026 Madocsa, Paksi út 19. 

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényességi keretek betartásával, a helyi pedagógiai 

programban foglaltaknak megfelelően, munkaköri leírás alapján. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság, 

• Cselekvőképesség, 

• Büntetlen előélet, 

• Főiskola, óvodapedagógus végzettség, 

• Óvodapedagógusi munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• fényképes szakmai önéletrajz, 

• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy 

annak megkéréséről szóló igazolás, 

• végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagot az 

elbírálásban résztvevők teljes körűen megismerjék, 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 3 hónap próbaidőt vállalja. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

  



A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalai Andrásné óvodavezető nyújt a 

75/330-074 telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton a pályázatnak a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde címére 

történő megküldésével. (7026 Madocsa, Paksi út 19.) Kérjük a borítékon feltüntetni a 

munkakör megnevezését: óvodapedagógus. 

• Elektronikus úton Szalai Andrásné óvodavezető részére a madocsaovi@gmail.com e-

mail címen keresztül. 

• Személyesen Szalai Andrásné óvodavezető részére a 7026 Madocsa, Paksi út 19. 

címre. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatot az óvodavezető bírálja el, nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója 3 hónapos próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja 

magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 17. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•         http://www.madocsa.hu/onkormanyzat/hivatal/allashirdetesek/ - 2020. október 9. 

•         https://www.facebook.com/madocsakozseg - 2020. október 9. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Az óvodapedagógus részére - igény esetén - szolgálati lakást tud biztosítani a fenntartó. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.madocsa.hu honlapon 

szerezhet. 

 


