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Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai lntézményfenntartó Társu lása

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXX|ll. törvény 20lA. § alapján
pályázatot hirdet

Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda

óvodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatla n idej ű köza l kal mazotti jogviszony

Fog lal koztatás jel lege :

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 (öt) év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8296 Monostorapáti, Óvoda utca 5.

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

Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,
gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett. A nemzeti
köznevelésről szóló 2011, évi CXC. törvényben meghatározott feladatok ellátása,
intézményi köItsógvetés szerinti gazdálkodás, kapcsolattartás a fenntartóval. Az
intézmény szakmai és gazdasági működósének tervezése, szervezése, irányítása,
ellenőrzése.

ll letmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992, évi XXX|!!. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltéteIek:

http://admin.kozigallas. gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?lD=37 0857
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, Felsőíokú képesítés, Óvodapedagógus-szakvizsga keretében szerzett
i ntézményvezetöi szakképzettség.,. Legalább 5 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat -
Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,. Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat eIbírálásánál előnyt jelent:
. Vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

, Szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a
magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program. Érvényes
hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok egyszerű
másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályáző hozzé$árul a pá|yázatl anyagban
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez. A pályáző nyilatkozata arról, hogy a pályázatának nyilvános
elbírálásáhozhozzájárul, vagy kéri a zárt ülés tartását

A munkakör betölthetóségének idópontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018, június 19.

Apályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tákács Péter nyújt, a a6l2}l469-
9298 -os telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:. Postai úton, a pályázatnak a Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai
lntézményfenntartó Társulása címére történő megküldésével (8296
Monostorapáti, Petőfi utca 123.).Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot:56-412018. , valamint a munkakör
meg n evezését: Ovodave zető.

. Személyesen: Takács Péter, Veszprém megye, 8296 Monostorapáti, Petőfi
utca 123. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők
véleményezik, a pályázőkat a Társulási Tanács által kije!ölt Szakértői Bizottság is
meghalIgatja. Ezt követően dönt a Társulási Tanács a megbízásról. Társulási Tanács a
pály ázat ered m é nytelen né nyi lván ításá nak a jogát fen nta rtja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2a18. július 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

. Oktatási és Kulturális Közlöny - 2a18. június 11.
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. wvvw.monostorapati.hu, www.kapolcs.hu, www.vigantpetend.hu,
www.hegyesd.hu - 2018. május 15.

. Önkormányzati hirdetőtáblákon - 2018. május 15.

A munkáltatóval kapcsoIatban további információt a www.monostorapati.hu
honlapon szerezhet.

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?lD=370857 3l3


