LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE
pályázatot hirdet
óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre,
2019.augusztus1. napjától 2024. augusztus 15. napjáig szól.
A munkavégzés helye:
Lakhegy Erdőszéli Óvoda, 8913 Lakhegy, Petőfi Sándor u. 102.
A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért
és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett.
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 rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
 óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség;
 pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 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;
 a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti
vagyonnyilatkozat tétel;
 magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, illetve annak
igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz,
 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás







idejére szóló 5 éves vezetési program,
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
végzettséget igazoló okiratok másolata,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
továbbításához,
pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a benyújtott pályázatot a képviselőtestület nyílt
vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Illés Tamás polgármester nyújt, a +36
30 488 6864-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton két példányban kell benyújtani az alábbi címre: Lakhegy Község
Önkormányzata, 8913 Lakhegy, Petőfi u. 78. A borítékon kérjük feltüntetni az „Óvodavezetői
pályázat” megjelölést.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők
véleményezik, ezt követően a megbízásról Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete
soron következő ülésén hoz döntést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- kozigallas.gov.hu
- Oktatási és Kulturális Közlöny
- www.lakhegy.hu internetes oldal
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 27.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a magasabb vezetői pályázat
kiírásával és a pályázati eljárás bonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásáról
gondoskodjanak.
Felelős: Illés Tamás polgármester
Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Határidő: pályázat kiírása azonnal, illetve folyamatos
2) Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdésében foglaltak alapján a Lakhegy Erdőszéli
Óvoda intézményvezetői munkakörére beérkező pályázatok véleményezésére, a pályázók
meghallgatására, a megbízásra vonatkozó javaslat megtételére az alábbi 3 tagú előkészítő
bizottságot hozza létre:

A bizottság képviselőtestület által delegált tagjai:
- Kenessey Tibor, az Egervári László Általános Iskola igazgatója
- Dukainé Szili Márta, a Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda dolgozója
- Pozsogárné Pintér Éva Anna, a Zalaszentiváni Fülesmackó Óvoda korábbi vezetője
A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a bizottsági tagoknak a Bizottság
munkájában való részvételre irányuló felkérésről, majd meghívásukról gondoskodjon.
A képviselőtestület felkéri és felhatalmazza az előkészítő bizottságot, hogy írásba foglalt
véleményét, javaslatát terjessze a képviselőtestület elé, feladatát mindaddig lássa el, míg az
intézmény élére az intézményvezető megbízásra nem kerül.
Felelős: Illés Tamás polgármester
Határidő: 2019. április 30.

