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SAJÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. §-a 

alapján pályázatot hirdet a 

 

A Sajóládi Gyöngyszem Óvoda 

 

óvodavezető (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

 

A vezetői megbízás időtartama:  

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. 01.01-től -2020.08.15-ig szól.  

 

A munkavégzés helye:  

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Sajólád, Petőfi u. 2.  

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös 

tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 326/2013.(VIII.30.) Korm. 

rendeletben, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról 

szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltak.  

 

Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek:  

· Főiskola (óvodapedagógus), intézményvezetői szakképesítés vagy 

pedagógus szakvizsga,  

· Óvodapedagógus munkakörben legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat  

· Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,  

· Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

· Vezetői tapasztalat,  

· B kategóriás jogosítvány  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

· pályázó szakmai életrajza  
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· képesítést igazoló oklevelek másolata  

· 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

· az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzelések 

· arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul  

· nyilatkozat arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget tesz 

· nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról 

· nyilatkozat, hogy nem áll fenn a Kjt. 44. §-a szerinti összeférhetetlenség  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban 2016.01.01. napjától tölthető be.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 15.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pozbai Zoltán polgármester 

nyújt a 06-46/593-220-os vagy 70/4591720-as telefonszámon.  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

· Sajólád Község Önkormányzat hirdetőtáblája  

· https://kozigallas.gov.hu/ 

· Oktatási és Kulturális Közlöny  

· Sajólád község önkormányzat honlapja  

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Sajólád Község Önkormányzat címére történő 

megküldésével (3752 Sajólád, Ady E. u. 2.)  

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 

1921/2015., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezetői munkakör.  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A pályázatról Sajólád Község Önkormányzata képviselő-testületi ülésen dönt  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30. 
 


