
Tolmács Község Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet 

Óvodavezető 

munkakör betöltésére. 
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás határozott időre, 2010. július 1-jétől 2015. július 31-ig szól. 

A munkavégzés helye:  
 Tolmács-Bánk Óvoda, 2657 Tolmács, Tolmácsi út 106. 

Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodája, 2653 Bánk, Kis utca 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény szakmai vezetése 
(székhely intézmény és telephely intézmény), szakszerű törvényes működtetése, munkáltatói jogkörök gyakorlása, 
kapcsolattartás a fenntartó önkormányzatokkal, egyéb intézményekkel. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései és a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendeletben meghatározottak az 
irányadók. 

 az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

− Főiskola, Óvodapedagógus végzettség 
− Pedagógus szakvizsga 
− Legalább 5 éves óvodapedagógusi és magasabb vezetői gyakorlat 
− A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

− Szlovák nemzetiségi óvodapedagógusi képzettség, szlovák nyelvismeret 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

− végzettséget igazoló okmányok másolata 
− erkölcsi bizonyítvány 
− szakmai önéletrajz 
−  vezetői program 
− nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez hozzájárul 
− nyilatkozat, hogy a döntéshozó képviselő-testületek a pályázatot nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják  

 
A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje:  2010. június 21. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Torma Andrea 06-35/342-804 
 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen Tolmács Község Önkormányzat (2657 
Tolmács, Sport utca 1.) címére történő megküldéssel. A borítékon kérjük feltüntetni: óvodavezetői pályázat. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleményezési eljárást követően Tolmács Község Önkormányzat 
képviselő-testülte dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 Tolmács Község Önkormányzat hirdetőtáblája 
 Tolmács Község Önkormányzat hivatalos honlapja www.tolmacs.hu 
 Bánk Község Önkormányzata hirdetőtáblája 
 Bánk Község Önkormányzat hivatalos honlapja www. bank-falu.hu 
 Oktatási és Kulturális Közlöny 


