
Közzétételi adatlap adatai 

I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai 
1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma: 2008. 06. 02. 
2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve: Szőke Éva 
3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett – iktatószáma:55-2/2008. 
4. A munkáltató megnevezése: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás (DDÖRT) 
5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: Szőke Éva munkaszervezet vezető 
6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) neve, e-mail 

címe, telefonszáma: Palóczi Istvánné, ddort@ddort.t-online.hu, 72/516 493, 516 494 
(A 7-8. pont kitöltése nem kötelező) 

II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok 
1. A munkakör megnevezése: nevelő 
2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése: - 
3. A vezetői megbízás szintje (vezető/magasabb vezető): - 
4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre sor kerül: - 
5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: szigetvári speciális gyermekotthon 
6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2008. 08. 01. 
7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): határozatlan, 3 hónap gyakornoki idő 
8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidős, 2 műszak 8-17 óra között 
9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama 
10. A munkavégzés helye: Szigetvár, Szent István ltp. 7/2. 
11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok felsorolása: gyermekotthon 

vezető munkájának szakmai segítése, a szakmai program érvényesítése, egyéni gondozási tervi feladatok 
megvalósítása, egyéni tanulási program összeállítása, a tanulás segítése, az iskolával való kapcsolattartás, 
iskolán kívüli programok szervezése, bonyolítása, gyermekfelügyelői feladatok ellátása, regisztrációs 
kötelezettség. 

12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb 
jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: műszak pótlék, munkába járás költségtérítése, étkezési 
hozzájárulás 

13. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat: a 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. 2. pontja szerinti képesítés: pedagógus, felsőfokú 
szociális végzettség, pszichológus, mentálhigiénés szakember, ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel 
rendelkező hittanár, teológus, hittantanár 

14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa 
15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret: - 
16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa:   
17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje: - 
18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat: - 
19. Egyéb feltételek/előnyök a munkakör betöltéséhez: intézményben szerzett munkatapasztalat, egyéb 

egészségügyi végzettség, -gyakorlat, saját gépkocsi, jogosítvány 
20. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák 
(A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelező. A 4. pont kitöltése csak akkor kötelező, ha a 

kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. A 14-20. pont, illetve az előnyt jelentő kategóriák kitöltése nem 
kötelező.) 

III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai 
1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: 2008. 06. 12. 
2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása: iskolai végzettséget, 

szakképzettséget igazoló iratok másolata, részletes szakmai önéletrajz, pályázó nyilatkozata büntetlen 
előéletről, a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való 
hozzájárulásról, arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXXI. 
tv. 15. § (8) bekezdésben meghatározott kizáró ok nem áll fenn vele szemben  

3. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 30. 
4. A pályázat benyújtásának módja: postai úton  
5. A pályázat benyújtásának feltételei: zárt borítékban, DDÖRT 7621 Pécs,  Széchenyi tér 9.  
6. A pályázat elbírálásának határideje: 2008. 07. 25. 



7. A pályázat elbírálásának módja, rendje: pályázati feltételeknek való megfelelés, alkalmasság vizsgálata, 
javaslattétel, döntés. 

8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje (a szolgáltató központ honlapján való közzétételen 
kívül): KSZK, Baranya, Somogy, Tolna megyék, Kaposvár, Pécs, Szekszárd megyei jogú városok 
önkormányzatainak honlapjai, Szigetvár kábeltelevízió 2008. 06. 12. 

9. A pályázat elektronikusan történő benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt munkatárs neve, e-mail 
címe: - 

10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma: Koch József 72/500  
     497, Szőke Éva 72/516 493,  
(A 9-10. pont kitöltése nem kötelező.) 


