
Őcsény Község Önkormányzata  
                         

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

Általános Művelődési Központ  
 

igazgató (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2011.08.01.- 2016.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2011.08.01.-2016.07.31.-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Tolna megye, 7143 Őcsény, Perczel utca 1.  

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

Vezeti és irányítja az Általános Művelődési Központot, e feladatán belül az alapító 
okiratnak megfelelően az intézményegységeit: Napközi Otthonos Óvoda, Általános 
Iskola, Teleház, Könyvtár, Közösségi Ház; felel az intézmény szakszerű, hatékony 
és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért; biztosítja az intézmény 
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 
         Főiskola, A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 18.§-a 

szerint.,  
         A Közoktatásról szóló LXXIX törvény 18.§-a szerinti - Legalább 5 év 

feletti szakmai tapasztalat,  
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Nevelési-oktatási intézményben szerzet vezetői gyakorlat (5 év),  
         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű 

nyelvtudás,  



         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű 
nyelvtudás,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
     Az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai 

helyzetelemzésre épülő elképzeléssel, különös figyelemmel az 
Intézményi Minőségirányítási Programra, az intézményben használt 
Pedagógiai Programra, a minőségfejlesztés feladatainak irányítására, 
szervezésére;  

   Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítések meglétét igazoló 
okmányok hitelesített másolata,  

         Egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
         A pedagógusi-szakvizsga elvégzését igazoló okirat hitelesített másolata,  
         Szakmai életrajz,  
         Az érvényben lévő közalkalmazotti kinevezés hitelesített másolata,  
         Az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag 

kezeléséről,  
         Nyilatkozatot arról, hogy a képviselő-testület és a szakbizottság nyílt, 

vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatot,  
         A pályázatot három példányban kell benyújtani.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2011. augusztus 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 31.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Őcsény Község Önkormányzata címére 

történő megküldésével (7143 Őcsény, Fő utca 35. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ1/15-
2011, valamint a munkakör megnevezését: Általános Művelődési 
Központ igazgató. 

         Személyesen: Tolna megye, 7143 Őcsény, Fő utca 35.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója által felkért szakbizottság 
véleményezi.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 31.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Oktatási közlöny 
         KSZK Honlapja 2011. január 20. 
         Tolnai Népújság 

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


