
Györkönyi Köznevelési Társulás Társulási Tanácsa 

                             

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

pályázatot hirdet 

Györkönyi Napsugár Óvoda és Konyha 

óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.01. - 2025. 07.31-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Tolna megye, 7045 Györköny, Fő utca 477.  

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

Az Óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok gyakorlása; 

döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal 

más hatáskörébe.  

Illetmény és juttatások: 

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

törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

- Főiskola, óvodapedagógus,  

- B kategóriás jogosítvány,  

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, pedagógus szakvizsga 

keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- német nemzetiségi nyelv ismerete, helyismeret, legalább 15 év szakmai gyakorlat  

 

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevelek másolata, vezetői 

program a fejlesztési elképzelésekkel, pályázati anyagba való betekintéshez hozzájárulás, 

vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról nyilatkozat.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 8.  

A pályázatok benyújtásának módja:  

- Postai úton, a pályázatnak a Györkönyi Köznevelési Társulás Társulási Tanácsa címére történő 

megküldésével (7045 Györköny, Fő utca 53-55. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: GY/560-1/2020. , valamint a munkakör 

megnevezését: óvodavezető.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 10.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

- www.gyorkony.hu - 2020. május 9. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyorkony.hu honlapon szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 9.  

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM 

részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  

 


