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Kivonat
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2015. (IV. 29.) számú
határozata
A Lengyel Laura Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére pályázat kiírásáról
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1./ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezései alapján, a Lengyel Laura Óvoda intézményvezetői
álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki a melléklet szerint.
2./ a Lengyel Laura Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtandó pályázatokat
értékelő szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:
Gyurján Lászlóné
Sztányi Antalné
Tóth János

Lengyel Laura Óvoda intézményvezető helyettese
Helyi reprezentatív szakszervezet tisztségviselője
Helyi önkormányzati képviselő

3./ utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a Kjt. és a végrehajtási rendeletben
meghatározott Közlönyökben, internetes oldalakon valamint a helyben szokásos módon tegye
közzé.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Nagy Sándor
polgármester
A határozatról értesül:
1./ Lengyel Laura Óvoda (4244 Újfehértó, Árvácska u. 2.)
2./ Polgármesteri Hivatal (Jegyzői Titkárság)
3./ Irattár

Dr. Szűcs Andrea
jegyző

Melléklet a 73/2015. (IV. 29.) számú határozathoz
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete
(4244 Újfehértó, Szent I. u. 10.)
A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Lengyel Laura Óvoda
(4244 Újfehértó, Árvácska u. 2.)
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, 2015. augusztus 01. - 2020.
július 31. A munkavégzés helye:
Lengyel Laura Óvoda (4244 Újfehértó, Árvácska út 2. székhely)
Aranykapu Tagóvoda (4244 Újfehértó, Rákóczi u. 2.)
Napsugár Tagóvoda (4244 Újfehértó, Bocskai u. 2.)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
felelős az intézmény alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában
meghatározott feladatok végrehajtásáért
- felelős az intézmény eredményes és gazdaságos működéséért, a szakmai valamint a
gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, egyéb előírások, utasítások végrehajtásáért
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,
- Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- Legalább 5 év - óvodapedagógus munkakörben szerzett - szakmai gyakorlat,

- az intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
- magyar állampolgár, vagy jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
- a pályázó nem áll foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- vagyonnyilatkozattétel
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 5 év vezetői tapasztalat
A pályázat részeként az alábbi iratokat, igazolásokat kell
becsatolni:
- a képesítést igazoló okirat hiteles másolatát,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- szakmai gyakorlat igazolását,
- a pályázó nyilatkozatát, arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt,
- nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő
tárgyalását kéri,
- nyilatkozatot, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja.
- vezetői gyakorlat igazolását
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
Az NKI (Közigállás) internetes honlapján történő megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Sándor Újfehértó Város
Polgármestere nyújt, a 06-42-290-000 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
-

-

Postai úton, a pályázat Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére
(4242 Újfehértó, Szent I. u. 10. szám) történő megküldésével. Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör
megnevezését: óvodavezető (magasabb vezető).
Személyesen Nagy Sándor Újfehértó Város Polgármesterének Szabolcs-SzarmárBereg megye, 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2015. júliusi képviselő testületi ülés
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83 §. (4) bekezdésében, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189191. §-ában, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározott szervek
véleményezik, melyet követően a pályázatokról Újfehértó Város Önkormányzata Képviselőtestülete dönt.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
-

NKI (Közigállás) internetes honlap
Oktatási és Kulturális Közlöny
Újfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája
Újfehértó Város hivatalos honlapja

A pályázat kiírója a pályáztatás eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.

