Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján
pályázatot hirdet a Letenyei Hóvirág Óvoda
óvodavezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019. július 20. napjától 2024. július 19. napjáig
szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8868 Letenye, Bajcsy-Zs. utca 2. és Letenye, Eötvös utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Ellátja a jogszabályokban meghatározott intézményvezetői feladatokat, felel az óvoda
szakszerű és törvényes működéséért, takarékos gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói
jogokat beosztottjai felett.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (a továbbiakban: Nktv.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 főiskolai szintű óvodapedagógusi végzettség,
 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 legalább öt 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, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 magyar állampolgárság, illetve külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 büntetlen előélet,
 cselekvőképesség,
 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 pályázó szakmai önéletrajza,
 a végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 a feltételként előírt szakmai gyakorlatról szóló igazolás(ok) másolata,

 az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési
elképzeléseket is tartalmazó vezetői program,
 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll, vagy az arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt
kérelmezte,
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
 a pályázó hozzájárulása ahhoz, hogy a pályázati anyagát a véleményezésre jogosultak
megismerjék,
 a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja
alapján a pályázó kéri-e a képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés
meghozatala során,
 a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához,
 a pályázó nyilatkozata a Kjt. 41. § és az Nktv. 67. § (2) bekezdése szerinti
összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. július 20. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Szilárd polgármester nyújt a
93/544-970-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak Letenye Város Önkormányzata címére történő
megküldésével, illetve eljuttatásával (8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör
megnevezését (óvodavezető).
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglalt szakértő bizottság, továbbá az Nktvben és a Korm. rendeletben meghatározott szervek véleményezik. A megbízásról Letenye
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati
eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.letenye.hu
 Letenye Város Önkormányzata hirdetőtáblája (8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.)
 www.kozigallas.hu 2019. április 8.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályáztató a benyújtási határidő leteltét követően hiánypótlási lehetőséget kizárólag az
alábbiakban biztosítja:
- erkölcsi bizonyítványt és nyilatkozatokat, valamint amennyiben a pályázó az
intézményvezetői végzettségét igazoló okiratot a pályázat benyújtását követően, de a

pályázat elbírálásáig megkapja azt legkésőbb a Képviselő-testület pályázatot elbíráló
üléséig lehet benyújtani.
A pályáztató egyéb hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

