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Töttös Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Töttösi Óvoda

óvodavezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7755 Töttös, Hunyadi utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési- oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szerint az intézmény irányítása, szakszerű és
törvényes működésének megszervezése, ellenőrzése, munkáltatói feladatainak
ellátása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a Bólyi Közös Önkormányzati Hivatallal.
Óvodapedagógusi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
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•
•
•
•

Főiskola, óvodapedagógus, pedagógusi szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség,
büntetlen előélet
cselekvőképesség
magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,
• Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás,
• vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

részletes szakmai önéletrajz
végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői
megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program
szakmai gyakorlatot igazoló okirat másolata
pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárásban történő kezeléséhez
pályázó nyilatkozata arról, hogy a képviselő-testület a pályázat elbírálásával
kapcsolatos napirendi pontot nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja
pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezés esetén a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz
pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal
kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Engert János nyújt, a
+3669/376-101 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Töttös Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (7755 Töttös, Hunyadi utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/205-3/2022. , valamint a
munkakör megnevezését: intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkező pályázatokról Töttös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetne
eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, legfeljebb egyszer két évre szóló
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intézményvezetői megbízás - a fenntartó döntése alapján - adható annak a személynek
is, aki az intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel, rendelkezik
pedagógus-szakvizsgával, és megbízásával egyidejűleg vállalja az intézményvezetői
szakképzettség megszerzését.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.tottos.hu - 2022. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában a
pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
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