Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl
Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.
Elıterjesztés
Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2014. január 28-án tartandó ülésére
a Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda óvodavezetıi álláspályázat kiírására

tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület!
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nk. tv.) 83. § (2)
bekezdés f) pontja határozza meg a fenntartói feladatokat a közoktatási intézmény
vezetıjének megbízásával kapcsolatosan:
f) „a köznevelési intézmény vezetıjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a jogviszony
megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó rendelkezések keretei között
gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetıje felett”

Az óvodavezetıi megbízás magasabb vezetıi megbízás, át nem ruházható képviselı-testületi
hatáskör, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § 2.
pontja értelmében.
A képviselı-testület 48/20143. ( VI.5) K tsz határozatával Holeczné Kovács Noémit nevezte
ki intézményvezetı-helyettessé 2013. július 1. napjától 2014. június 30. napjáig tartó
idıszakra, 49/2013. (VI.5) kt határozatával pedig arról döntött, hogy 2014. január hónapban
pályázatot hirdet az óvodavezetıi munkakör betöltésére.
A pályázati kiírásra vonatkozó javaslatot a csatolt határozati javaslat tartalmazza.

Medgyesbodzás, 2014. január 22.

Krucsai József
polgármester

Határozati javaslat
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a
Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda óvodavezetıi megbízás pályázati kiírására irányuló
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Medgyesbodzás Község
Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet
Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda óvodavezetıi feladatainak ellátására.
A munkavégzés helye: 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 41.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı
A magasabb vezetıi megbízás idıtartama: 5 év
Kezdı napja: 2014. július 01.
Megszőnésének idıpontja: 2019. június 30.

Pályázati feltételek:
•

•
•
•

•

Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez
szükséges – a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsıfokú iskolai
végzettség és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettség,
legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan
idıre, teljes munkaidıre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejőleg pedagógiai
munkakörben történı határozatlan idıre teljes munkaidıre szóló alkalmazás
a vezetıi megbízásnál elınyt jelent a vezetıi gyakorlat,

Illetmény és egyéb juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározottak az
irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
•
•

a pályázó szakmai életrajzát,
az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülı
fejlesztési elképzeléseket.

A pályázathoz csatolni kell:
•
•

iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

•

a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan,

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 30.
A pályázat elbírálásának módja: a Képviselı-testület a véleményezési határidı lejártát
követı ülésén bírálja el a pályázatokat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 24.
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Krucsai József polgármester, a 06-68/425000 telefonszámon
A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni
„Medgyesbodzási Mesekuckó Óvodavezetıi pályázat”, és a pályázati adatbázisban
szereplı azonosítási számot: ……………/2014.
Postai cím: Medgyesbodzás Község Önkormányzata 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u.
38.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

2. A Képviselı-testület felhívja az aljegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás
megjelentetésérıl
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán
- Medgyesbodzás község honlapján

Felelıs: Krucsai József polgármester
dr. Sódar Mária aljegyzı

