Boldog Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot
hirdet a Boldogi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezető (magasabb
vezető)beosztás ellátására
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízatás határozott időre - 2018. június 1-jétől
2023.július 1-éig szól
A munkavégzés helye: Heves megye, 3016 Boldog, Kossuth út 50.
A beosztáshoz tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az irányadó
jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó
felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja
az alapító okirat szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati
tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért. Irányítja az intézmény szakmai
munkáját, biztosítja szakszerű és törvényes működését. Az intézmény munkavállalói
tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Felelős az intézmény gazdálkodásáért. Ellátja
az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és
döntésekben a vezető részére előírt feladatokat. Kapcsolattartás a fenntartóval, egyéb
intézményekkel.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 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
rendelkezései az irányadók
Pályázati feltételek:






főiskola, óvodapedagógus végzettség
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
magyar állampolgárság
cselekvőképesség
büntetlen előélet, továbbá a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozott időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







fényképes szakmai önéletrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai
szakmai gyakorlat igazolása
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel
 a pályázó nyilatkozata arról, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e pályázatának zárt képviselő-testületi ülésen
történő tárgyalását
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 óvodavezetői szakmai gyakorlat
 felhasználó szintű MS Office ( irodai alkalmazások ) alkalmazás
A beosztás betölthetőségének időpontja : a beosztás legkorábban 2018. június 1. napjától
tölthető be
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.március 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
nyújt a 06(37)555-006-os telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Boldog Község Önkormányzata címre történő
megküldésével ( 3016 Boldog, Kossuth út 8.) Kérjük a borítékon feltüntetni :
óvodavezető valamint 179/2018 azonosítószámot
 Személyesen: Laczkó Roland polgármester , 3016 Boldog, Kossuth út 8.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető kinevezéséről – a
jogszabályban foglalt véleményezési eljárás lefolytatását követően – Boldog Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
 KIH közigazgatási állásportál 2018. február 12.
 www.boldog.hu

