Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Egerági Táltos Csikó Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A

vezetői

megbízás

időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.06.16.-2026.06.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7763 Egerág, Szabadság tér 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodavezető felelőssége és feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes
működésének biztosítása, a szakmai pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a
pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, tanügy-igazgatási feladatok ellátása,
vezetői jogok gyakorlása az intézményben. Az intézményi költségvetés betartása. Az
intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. (2011.évi CXC. törvény 69 §)
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:








Főiskola, főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú
szakirányú végzettség és szakképzettség; pedagógus–szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség; valamint 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, vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása, büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem
áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt cselekvőképesség magyar állampolgárságú
vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
illetve bevándorolt, vagy letelepedett, vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20. §
(2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.,
óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év
szakmai tapasztalat,
óvodavezetői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 vezetői gyakorlat, helyismeret, informatikai ismeretek, vezetői engedély megléte
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


végzettséget igazoló okiratok másolata, előírt szakmai gyakorlat igazolása,
szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb
vezetői megbízás idejére szóló vezetési és fejlesztési program, érvényes hatósági
erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez, sokszorosításához, továbbításához, a pályázó hozzájáruló
nyilatkozata arról, hogy a

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 4.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testülete
címére történő megküldésével (7763 Egerág, Szabadság tér 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
EKÖ/279/2021. , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.
 Elektronikus úton Rácz János részére a polgarmester@egerag.hu E-mail címen
keresztül
 Személyesen: Rácz János, Baranya megye, 7763 Egerág, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az elbírálás a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének figyelembevételével történik. A pályázat kiírója
fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Község Honlapja - 2021. május 3.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.egerag.hu honlapon
szerezhet.

