Dad Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján
pályázatot hirdet
Dadi Nefelejcs Óvoda
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás betöltésére
(óvodapedagógus munkakörrel).
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
Az intézményvezető esetében a munkáltatói jogok gyakorlása:
Dad Község Önkormányzatának Képviselő testülete gyakorolja az alapvető munkáltatói
jogköröket: kinevezés, vezetői megbízás adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása,
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés
kiszabása. Az egyéb munkáltatói jogokat Dad község polgármestere gyakorolja.
A magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2014. augusztus 15.-2019. augusztus 14.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom Megye, 2854 Dad, Fő u. 27., Dadi Nefelejcs Óvoda
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetői feladatainak az ellátása a hatályos jogszabályi előírások és szakmai
elvárások szerint: - környezete igényeinek megfelelő működésének biztosítása, gyakorolja
az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, az intézményi bérgazdálkodási
jogkört, - tervezi az intézmény költségvetését, elfogadását követően gondoskodik a
szabályszerű gazdálkodásról, pénzügyi kötelezettséget vállal, - magasabb fórumokon
képviseli az intézményt, tartja a kapcsolatot a fenntartóval és egyéb szervezetekkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és 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:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában
mesterfokozat,
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
d) az intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus
munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
e) magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség
f) a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Dadi helyismeret és a Dadi Nefelejcs Óvodával fennálló közalkalmazotti jogviszony
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a vezetési programját,
továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt
érdemlő igazolását (végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata, 3 hónapnál
nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 5 év szakmai gyakorlat igazolása) valamint a
pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos
kezeléshez, továbbításához.
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Szükséges még a pályázó nyilatkozata arról, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése
esetén, a pályázóval szemben a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn és
vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Szükséges még a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó a pályázatának nyilvános
ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e vagy kéri zárt ülés tartását.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szücs Attiláné polgármester nyújt, a
34/470-025 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Lezárt borítékban, papír alapon, két példányban, a „Óvodavezetői pályázat” felirat
megjelölésével.
Személyesen: a Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal Dadi Kirendeltségében
Postai úton: Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal Dadi Kirendeltsége 2854 Dad, Fő u.21.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati anyag törvényben előírt véleményezési határidejét követően a képviselő-testület
dönt a hatályos jogszabályi előírások szerint
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal Dadi Kirendeltség hirdetőtáblája
2854 Dad, Fő u.21.-2014. május 06.
Dad Község Önkormányzatának honlapja: www.dad.hu - 2014. május 06.
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