Tiszacsege Város Önkormányzata
K I V O N A T
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének
2014. január 29‐én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

4/2014.(I. 29.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 67. § (4) bekezdése alapján az alábbi pályázati felhívást fogadja el:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet a fenntartásában működő
Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde
intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A megbízás időtartama: Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. A
megbízás kezdő napja 2014. július 2., megszűnésének napja 2019. július 1.
A munkavégzés helye: Tiszacsege, Óvoda u. 3/a.
A intézményvezetői beosztással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 69. §‐ában meghatározott feladatok.
Az intézményvezető esetében a munkáltatói jogok gyakorlása: Tiszacsege Város
Önkormányzata 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 Tiszacsege Város Önkormányzata polgármestere
gyakorolja.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény szerint történik, a vezetői pótlék a közalkalmazotti illetményalap 40%‐a.
A megbízás feltételei:
‐ A pályázó rendelkezzen
- óvodapedagógusi szakképzettséggel,
- pedagógus‐szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel,
- legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
‐ A pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen.

‐ A pályázóval szemben ne álljanak fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.
‐ A pályázónak az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazása vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus
munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazása .
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

-

-

az iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata,
a pályázó részletes szakmai életrajza,
az intézmény vezetésére és fejlesztésére vonatkozó programja,
3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen
előéletű, és nem áll a munkakörnek megfelelő vagy a munkakörnek részét képező
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, illetve nem állnak fenn vele szemben a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tövény 20. § (2d) és (2e)
bekezdésben foglalt kizáró okok,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §‐ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok
vele szemben nem áll fenn,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal
kapcsolatos kezeléshez, továbbításához,
a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri‐e pályázata zárt képviselő‐testületi ülésen
való tárgyalását.

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot három példányban, zárt
borítékban, a borítékot Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesteréhez címezve (4066.
Tiszacsege, Kossuth u. 5.) posta úton vagy személyesen Tiszacsege Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalában (Tiszacsege, Kossuth u. 5.) lehet benyújtani. A borítékon fel kell
tüntetni: „Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde ‐ intézményvezetői pályázat”.
A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat benyújtásának a határideje: 2014. május
15.
A pályázat elbírálásának határidejét: 2014. június 30.
A pályázatot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete bírálja el.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szilágyi Sándor polgármester és
Füzesiné Nagy Zita jegyző nyújt (52/588‐400).
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A pályázati kiírás közzétételének helyei
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldala,
- a Oktatási és Kulturális Közlöny,
- a Szociális Közlöny,
- Tiszacsege Város Önkormányzata honlapja,
- Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája.
Végrehajtási határidő: a határozatban rögzítettek
Végrehajtásért felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző

K. m. f.

Szilágyi Sándor sk.
polgármester

Füzesiné Nagy Zita sk.
jegyző

A kivonat másolat hiteléül:
Tiszacsege, 2014. január 30.

Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető
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