Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Napköziotthonos Óvoda

Intézményvezető
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre (2022.08.01.-2027.07.31.)-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2651 Rétság, Mikszáth Kálmán utca 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda teljes körű szakmai vezetése és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső
szabályzatok és a fenntartó rendelkezései szerint. Pedagógiai program
megvalósulásának biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése,
ellenőrzése. Az intézményvezető felel az intézmény szakszerű és törvényes
működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az
intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Illetmény és juttatások: Az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

CXC. tv., illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•

Főiskola, felsőfokú végzettség, óvodapedagógus szakképzettség,
szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 5
év feletti vezetői tapasztalat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltó ítélet hatálya alatt, a Kjt.
20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatály alatt, valamint vele
szemben nem áll fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró ok.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• főiskola,közokatás vezetői vagy óvodai menedzser vagy vezető
óvodapedagógus szakvizsga,
• helyismeret,
• városban szerzett vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

•
•

•
•
•

pályázó szakmai önéletrajza,
intézményvezetésére vonatkozó vezetési program,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a
büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja
szerintit büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn a pályázóval szemben a
Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, nem áll foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt,
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, szakmai
gyakorlatot hitelt érdemlő igazolása,
nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához; valamint, hogy
teljes pályázati anyagát a pályázati eljárásban – véleményezésben,
elbírálásban – részt vevő harmadik személyek megismerhetik,
nyilatkozat zárt vagy nyílt ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozóan,
nyilatkozat arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (1)-(2) bekezdés szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget
megbízása esetén megszünteti,
nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 8.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
címére történő megküldésével (2651 Rétság, Rákóczi út 20. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
RET/ , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.
• Személyesen: Hesz Ildikó, Nógrád megye, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályáztató a benyújtási határidő leteltét követően a pályázati határidőn belül igazolt
módon megigényelt erkölcsi bizonyítványnak legkésőbb a véleményező bizottsági
meghallgatáson történő bemutatása kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. A
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság személyesen hallgatja meg a pályázót. A
Bizottság javaslatára a végleges döntést a Képviselő-Testület hozza meg.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.retsag.hu - 2022. június 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezető, illetve vezető beosztás
ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (óvodapedagógus)
kinevezhető. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél
újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésben, valamint a
326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet 29. §-ában foglaltak kivételével – 3 hónap
próbaidő kikötésével.

Nyomtatás

