
I. Melléklet a határozati javaslathoz 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

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

pályázatot hirdet 

 

a Dombóvári Szivárvány Óvoda 

óvodavezetői (magasabb vezető) 

beosztás ellátására 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A betöltendő munkakör: óvodapedagógus. 
 
A vezetői megbízás időtartama:  a magasabb vezetői megbízás határozott időre, öt 
évre szól, 2019. augusztus 1-jétől 2024. július 31-ig. 
 
A munkavégzés helye: Tolna Megye, 7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Vezetői (szakami irányítási, ellenőrzési, munkáltatói) feladatok ellátása a Dombóvári 
Szivárvány Óvoda intézményben, amely jelenleg többcélú köznevelési intézmény 
(óvoda-bölcsőde): az óvodai feladatok ellátása jelenleg három tagóvodában történik 15 
csoportban, a bölcsődei férőhelyek száma 72. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 114/2019. (IV. 11.) Kt. határozatával kezdeményezte az 
intézmény átszervezését 2019. augusztus 1-jétől, amely szerint a költségvetési szerv 
csak óvodai nevelést végez alaptevékenységként a székhelyén (Dombóvár, Zrínyi utca 
10.), valamint a Zöld Liget Tagóvodában (Dombóvár, Bezerédj utca 33.) (összesen 10 
óvodai csoportban), és a bölcsődei feladatellátás elhagyásra kerül. Az átszervezésről a 
végleges döntést a képviselő-testület 2019. május 30-án hozza meg. 
 
Illetmény és juttatások: az illetmény és a juttatások megállapítására a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, 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 szerint kerül sor. 
 



 2

Pályázati feltételek: 
- felsőfokú végzettség, óvodapedagógus szakképzettség, 
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
- legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett gyakorlat, 
- az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 

munkaidőre szóló alkalmazás vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben történő, teljes munkaidőben határozatlan időre 
kinevezhető, 

- büntetlen előélet, cselekvőképesség, illetve a pályázó nem állhat a tevékenység 
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- motivációs levél, 
- szakmai önéletrajz, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó program (vezetési program), 
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget, pedagógus-szakvizsga keretében 

szerzett intézményvezetői szakképzettséget tanúsító okirat másolata, 
- a szakmai gyakorlat igazolása, 
- 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a 

büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

- nyilatkozat, hogy a pályázó cselekvőképessége nem korlátozott, 
- nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához 
hozzájárul, 

- nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a jogszabályban meghatározott 
véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez, 

- nyilatkozat, hogy a pályázó a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséget vállalja, 

- nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-
testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja, 

- nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem 
áll fenn. 

 
A beosztás betölthetőségének időpontja:  2019. augusztus 1. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb információt dr. Farkas-Szabó András nyújt 
a 74/564-514-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Személyesen vagy postai úton a pályázatnak Dombóvár város polgármestere (7200 
Dombóvár, Szabadság u. 18.) részére történő átadásával, illetve megküldésével. A 
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borítékon fel kell tüntetni az intézmény (Dombóvári Szivárvány Óvoda) és a 
munkakör (óvodavezető) megnevezését. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 
meghatározott szervek véleményezik, illetve a fenntartói előkészítő bizottság is 
véleményezi, ennek keretében a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 
napon belül meghallgatja. Az előkészítő bizottság véleménye alapján, valamint a 
pályázók képviselő-testületi meghallgatását követően az érvényes pályázatokat 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el és dönt a magasabb 
vezetői megbízásról. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 

− a Belügyminisztérium által működtetett Közszolgálati Állásportál  
− Dombóvár város honlapja: www.dombovar.hu 
− Oktatási és Kulturális Közlöny 

 
 

 
 


