SZENTGoTTHÁRD ÉsrÉnsÉcnÖNxomrÁNyzarr
rÁnsurÁsr raNÁcs.q.
a

rÁnsulÁs

kozalkalmazottak jogállásáról sző|ő 1992. évi XXXIII. törvény 20lA. s alapján
pályázatot hirdet

Óvodák és Bölcsőde
igazgatő (nragasabb vezető)
beosztásának e1látására

a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített

közalkal mazottijogviszony időtartama z határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
vezetői megbízás időtartama z2016. augusztus 1 -j étol 202 1 . j.úlius 3 1-ig
munkavég"és h"ly", Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
9970 Szentgottl,árd, Kossuth L. u. l4.
A beosztáshoz tartozőo illetve tvezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményegyszemélyi felelős irányítójaként ellátja az általános és szakmai
vezetői feladatokat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megá|lapitására és a juttatásokra ', A közalkalmazottak jogállásáról
szőlő ,, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Páiyánati feltételek:
. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletben felsorolt
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
o pedagógus szakvizsga keretében szerzeÍt intézmén1vezetői szakképzettség,
o legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
. a nevelési_oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló' határozatlan
időre szóló alkalmazás, illetve a megbizással egyidejűleg pedagógus-munkakörben
t o rté n o' határ ozat\ an i dő re szó ó alkalm azás,
o a pályázó a tevékenységtbly'tatásátkizáÍő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
büntetlen előéletű, cselekvoképes,
o vagyonnyilatkozat-téte1i eljárás lefolytatása.
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ázat rész eként beny új tan dó i ratoko igazolások:
szakmai önéletrajz,
aZ intézmény vezetésére,fejlesztésérevonatkozó program, amely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre épülo és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó
fej lesztési elképzeléseket,
a munkakör betoltéséhezszükséges végzettséget,képesítéstigazoIő okmány(ok)
másolata,

hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy az érintett szeméIy nem áll a
tevékenység foly.tatáSát kizárő foglalkozástól eltiltás lratálya alatt, valamint biintetlen
előéletŰr,

szakmaigyakorlatigazolása,
hozzá1áruló nyilatkozat a pá|yázati anyagban foglalt személyes adatoknak a páIyázati
elj árással összefu ggő kezeléséhez,
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az 1992. évi XXXIII. tv.
(Kjt.) 4l.$ (2) bekezdése szerinti összeferhetetlenség nem á11 fenn,illetve a fennálló
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben

összeferhetetlenséget

megbízása esetén megszünteti,

apáIyázó nyilatkozataapályázatnyílt vagy zárt iilésen történő tárgyalásárő|,
aZ egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrol szőlő 7007. évi CLII. törvény
alapjána Vagyonnyilatkozat-Íételi kötelezettség vállalására vonatkoző nyilatkozat.

A beosztás bettilthetőségének időpontja: 2016. augusztus
Apályízat benyújtásának határideje:

1.

2016. május 2'

A pá|yázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a palyázatnak Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás
címéretör1énő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér l 1.). Kérjük a
borítékonfeltüntetni a páIyázati adatbázisban szerepelő azonosító számot: 63612016',
valamint a beosztás megnevezését igazgatő.

Felvilágosítás: Dr. Gábor Lászlő önkormányzati és térségierőforrások vezető ; telr':94l 55302r
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páiyázat elbírálásának módja, rendje: A beérkező pályázatokat a Kjt. 20lA. s ( 6)
bekezdése és a20l20I2. ryrll.31. ) EMMI rendelet alapján véleményezésrejogosultak és a
korábbi intézményfenntartó önkormányzatok vélernényezik,majd a páLyázaÍi feltételeknek
megfelelo páIyázők elozetes személyes meghallgatása után Szentgottliárd és Térsége
Önkorniányzati Társulás Társulási Tanácsa dönt. A Társulási Tanács fenntartja a jogát, hogy a
pá|y ázati elj árást eredménytelennek nyilvánítsa.

Apályázat elbírálásának határideje: 20l6. június 30.
A' pá|y ázati kiírás közzététe|ének helye :
oktatási Közlöny _2016. március
www.szentgotthard.hu _ 201ó. március
www.kszk.gov.hu _2016. március 21.
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a Társulásban résztvevő önkormányzatok székhelyén a helyben szokásos

módon-

2016. március 21.
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