Fülöp Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Fülöpi Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.01.01. - 2025.07.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4266 Fülöp, Óvoda utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény, az államháztartásól szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve a
vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései, valamint az intézmény alapító okirata szerinti
feladatok ellátása. A Fülöpi Óvoda intézményvezetői feladatainak teljeskörű ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,
•
óvodapedagógus munkakörben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
•
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
•
ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz, • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb
vezetői megbízás idejére szóló vezetési program, • képesítést igazoló iratok másolata
(nyertes pályázat esetén kötelező az erdeti okiratok bemutatása), • három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű,
nem közügyektől eltiltás hatálya alatt és nem áll tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos
képzéshez, továbbításához, • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati
eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek • nyilatkozat az
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról • nyilatkozat a pályázatnak a
Képviselő-testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésén történő tárgyalásáról
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hutóczki Péter nyújt, a 206696094 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Fülöp Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (4266 Fülöp, Arany János utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/1625-2/2020 , valamint a
beosztás megnevezését: óvodavezető - óvodapedagógus.
•
Személyesen: Hutóczki Péter, Hajdú-Bihar megye, 4266 Fülöp, Arany János
utca 19. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtási határidejét követően Kjt. szabályai szerint előkészítve a polgármester
2020. december 15-ig a Képviselő-testület ülésére terjeszti. A Képviselő-testület a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
Oktatási és Kulturális Közlöny 19. szám - 2020. október 15.
•
www.fulopkozseg.hu - 2020. október 2.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fulopkozseg.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 2.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató
által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró
szerv felel.

