
 
 
 

Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                         

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

pályázatot hirdet 

Hétszínvirág Óvoda  

 

óvodavezető (magasabb vezető)  

beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 2023. január 1. – 2028. december 31. 

 

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2510 Dorog, Otthon tér 8.   

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

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok szervezése, a törvényes működés biztosítása, 

a pedagógiai munka szakmai irányítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói 

jogok gyakorlása.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

▪         Főiskola, óvodapedagógus,  

▪         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

▪         magyar állampolgárság  

▪         büntetlen előélet  

▪ cselekvőképesség  

▪ pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 

▪ legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 

▪ nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg 

pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló 

alkalmazás 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

▪        vezetői gyakorlat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

▪         iskolai végzettségre, szakvizsgára vonatkozó oklevelek másolata  

▪         részletes szakmai önéletrajz  

▪         az intézmény vezetésére vonatkozó program  

▪         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

▪    nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  

▪         vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről nyilatkozat  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 4. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt kérhetnek az alábbi elérhetőségeken: 

Dr. Tittmann Réka 

Telefonszám: 06/33/431-299, e-mail cím: reka.tittmann@dorog.hu 

A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatokat, egy nyomtatott illetve egy elektronikus példányt, postai úton vagy személyesen 

Dorog Város Önkormányzat Polgármestere részére kell eljuttatni, a 2510 Dorog Bécsi út 79-

81. címre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az előkészítést a Polgármesteri Hivatal végzi, az Emberi erőforrás Bizottság a beérkező 

pályázatokat véleményezi és a jelöltek meghallgatása után javaslatot tesz a képviselő-

testületnek a vezető személyére. A pályázati anyag véleményezésére illetve a jelöltek személyes 

meghallgatására várhatóan 2022. november 15-én kerül sor. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.dorog.hu; 2022. szeptember 30. 
 

http://www.dorog.hu/

