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Jobbágyi Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kodály Zoltán Óvoda

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, 2021.08.01-2026.07.31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3063 Jobbágyi, Lakótelep .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok
és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó
vezetői feladatok, továbbá a költségvetési szerv hatáskörébe tartozó
gazdálkodási feladatok ellátása. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben meghatározott feladatokat. Felel az intézmény szakszerű és
törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói
jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
•
•

Főiskola, óvodapedagógus,
óvodapedagógusi munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

•

•
•
•

a
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,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,

•

a tevékenység folytatását kizár foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt ne álljon,

•

a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt
ne álljon,
ne álljanak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok,
hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a
teljes pályázati anyagot megismerhetik.

•
•

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

•
•
•

szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a
fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
3 hónapnál nem régebbi hatósági (erkölcsi) bizonyítvány, amely
igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2)
bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn
vele szemben a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok,
nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázatai eljárással összegfüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt
ülésen kéri-e a pályázat tárgyalását,
hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a
teljes pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schoblocher István
polgármester nyújt, a 32/475-201 -os telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Jobbágyi Község Önkormányzata címére
történő megküldésével (3063 Jobbágyi, Lakótelep . 7 ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 1982-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
•

Elektronikus úton Schoblocher István polgármester részére
a polghivjobbagyi@gmail.com E-mail címen keresztül

•

Személyesen: Schoblocher István polgármester, Nógrád megye,
3063 Jobbágyi, Lakótelep . 7 .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Intézményi véleményezést követően, a Pénzügyi Bizottság személyesen
meghallgatja a pályázót, a döntést a Képviselő-testület hozza meg. A pályázat
kiírója fenntartja a jogot, a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.jobbagyi.hu - 2021. június 19.

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