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A Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 20., 20/A. illetve 20/B. §-ának, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-ának, illetve a 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet 5. §-ának figyelembevételével
pályázatot hirdet
a Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési
Intézmény
Királyhegyesi Óvodai Tagintézménye
intézményvezetői
(magasabb vezetői megbízás) beosztás
ellátására
Megbízási jogkör gyakorlója: Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa
Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának Elnöke
Munkavégzés helye: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású
Köznevelési Intézmény Királyhegyesi Óvodai Tagintézménye (6911 Királyhegyes, Kossuth u. 41.)
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízás 5 évi határozott időtartamra szól, 2013.
augusztus 8. napjával kezdődik és 2018. augusztus 7. napjával szűnik meg.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályokban, különösen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-ában,
valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott tagintézményvezetői
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény és pótlékok megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
-

felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában mesterfokozat a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsoroltak szerint;
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
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-

-

a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
a Kjt. 20.§ (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel rendelkező személy;
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet igazolása; a pályázó nem áll
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

Szakmai önéletrajz;
tagintézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló iratok hiteles másolata;
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén nem áll fenn a Kjt. 41. § szerinti
összeférhetetlenség;
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
nyilatkozat arról, hogy kívánja-e zárt ülés tartását pályázata elbírálása során;
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó elfogadó szándéknyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. augusztus 8. napjától tölthető be.
A pályázat személyügyi központ internetes
oldalán való közzétételének időpontja: 2013. június 3.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 3.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 6.
A pályázati felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban:
személyügyi központ) internetes oldalán kívül a társult településeken (Csanádpalota, Királyhegyes,
Kövegy) a szokásos módon: a települések hirdetőtábláján, illetve Csanádpalota településen a szokásos
módon: Csanádpalota Város honlapján, a www.csanadpalota.hu is közzétételre kerül.
A pályázati felhívás Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzétételre kerül.
A pályázatot a Csanádpalota Térségi Köznevelési Társulás Társulási Tanácsának Elnökénél kell
benyújtani, írásban, egy példányban, személyesen vagy ajánlott küldeményként (Cím: 6913
Csanádpalota Kelemen László tér 10. )
A pályázatok elbírálása:
A pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához - a pályázatnak a nevelőtestület
(szakalkalmazotti értekezlet) részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva legalább harminc napot köteles biztosítani (véleményezési határidő).
A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok
száma a huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni.
További információt a Társulási Tanács Elnöke, Kovács Sándor nyújt a 06-62-263-001-es
telefonszámon.

