
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Madocsa Község Önkormányzata 

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

 

pályázatot hirdet 

Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 

 

óvodavezető 

munkakör betöltésére. 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2021. augusztus 9. napjától 2026. augusztus 8. 

napjáig szól. 

 

A munkavégzés helye: 

Tolna megye, 7026 Madocsa, Paksi út 19. 

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

Ellátja a jogszabály által a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat. Az intézményt 

szakszerűen és törvényesen vezeti a vonatkozó jogszabályok alapján. Gyakorolja a 

munkáltatói jogkört az intézmény alkalmazottai felett. Biztosítja a pedagógiai program 

megvalósítását. A feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekről gondoskodik. 

Közreműködik a költségvetés tervezésében és végrehajtásában. A pénzeszközökkel ésszerűen, 

célszerűen és takarékosan gazdálkodik. Kapcsolatot tart a fenntartóval. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. melléklete, 

valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 

                        

Pályázati feltételek: 

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdésében, 

valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-a szerinti felsőfokú iskolai 

végzettség és szakképzettség, 

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

• legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás 

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 

• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus 

munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre történő alkalmazás, 



• magyar állampolgárság, 

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) bekezdés b) és c) 

pontja alapján büntetlen előélet és cselekvőképesség, 

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• részletes szakmai önéletrajz, 

• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelések, 

• végzettséget igazoló okiratok másolata, 

• az előírt szakmai gyakorlat megtételének hitelt érdemlő igazolása, 

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

annak megkéréséről szóló igazolás, 

• 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 munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 9. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baksa Ferenc nyújt a 75/330-101-es 

telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton a pályázatnak a Madocsa Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével. (7026 Madocsa, Fő utca 24.) Kérjük a borítékon feltüntetni a 

munkakör megnevezését: óvodavezető. 

• Elektronikus úton Baksa Ferenc polgármester részére a phmadocsa@tolna.net e-mail 

címen keresztül. 

• Személyesen Baksa Ferenc polgármester részére a 7026 Madocsa, Fő utca 24. címre. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A benyújtott pályázatokról a pályázati határidő leteltét követően a jogszabályokban 

meghatározottak szerint írásban foglalt vélemények alapján Madocsa Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítsa, amennyiben a megadott határidőig megfelelő pályázat nem érkezik. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 31. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• http://www.madocsa.hu/onkormanyzat/hivatal/allashirdetesek/ - 2021. június 1. 

• https://www.facebook.com/madocsakozseg - 2021. június 1. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

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

 

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

szerezhet. 


