
Söjtör Község Önkormányzata

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

Söjtöri Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

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

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8897 Söjtör, Petőfi utca 2.

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

Az óvodavezető feladatait és felelősségi körét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC.  törvény  69.  §  (1)  -  (2)  bekezdése  állapítja  meg.  Az  óvodavezető  feladatai
elvégzése,  ill.  az  intézmény  vezetéséhez,  irányításához  kapcsolódó  tevékenysége
ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatában  számára  biztosított  jogköröket.  Feladata  az  intézmény  törvényes
működtetése,  a  pedagógiai  munka  szakmai  irányítása,  a  pedagógiai  programban
foglaltak  megvalósítása,  az  intézményi  költségvetés  betartása,  munkáltatói  vezetői
jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és
a  juttatásokra  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  (a
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továbbiakban:  Kjt.),  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  (a
továbbiakban:  Nkt.),  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) vonatkozó rendelkezései az az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola,
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez

szükséges,  az  Nkt.  3.  mellékletében  meghatározott  szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett  intézményvezetői szakképzettség,
legalább  négy  év  pedagógus-munkakörben,  vagy  heti  tíz  tanóra  vagy
foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett
szakmai  gyakorlat,  valamint  a  nevelési-oktatási  intézményben  pedagógus-
munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja,
• a felsőfokú iskolai  végzettséget  és szakképzettséget,  szakvizsgát  igazoló

okmány, okmányok másolata,
• érvényes  (90  napnál  nem  régebbi)  hatósági  erkölcsi  bizonyítvány

közalkalmazottak részére, vagy igazolás annak megkéréséről,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt  személyes

adatainak  a  pályázati  eljárással  összefüggő  kezeléséhez,  továbbításához
hozzájárul,

• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy:
• a. vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja és nem áll az egyes

vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségekről  szóló  2007.  évi  CLII.  törvény
szerinti tilalom hatálya alatt,

• b. nem áll cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt,
• c. nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (1)-(2) bekezdése és az Nkt. 67. §

(2) szerinti összeférhetetlenségi ok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Könyves  Gábor  nyújt,  a
06-30/516-7050 -os telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Söjtör Község Önkormányzata címére történő

megküldésével (8897 Söjtör, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/1009/2021 , valamint a
munkakör megnevezését: Vezető.

• Elektronikus úton Könyves Gábor részére a sojtor.polgarmester@tolna.net
E-mail címen keresztül

• Személyesen: Könyves Gábor, Zala megye, 8897 Söjtör, Petőfi utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el az intézmény
nevelőtestületének  írásos  véleményének  kikérésével.  A  pályázat  kiírója  a
közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki, próbaidő kikötésére a
Kjt.  21/A.  §  ill.  a  Korm.  rendelet  29.  §  rendelkezései  az  irányadók.  Söjtör  Község
Önkormányzat  Képviselő-testülete  fenntartja  a  jogát,  hogy  a  pályázati  eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.sojtor.eu - 2021. május 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatás, ill. az intézmény megismeréséhez
szükséges  információ  a  pályáztató  kiírásában  megjelölt  munkatársnál  kérhető.  A
munkáltatóval  kapcsolatos  további  információ  www.sojtor.eu  oldalon  olvasható.  A
pályáztató  fenntartja  magának a jogot,  hogy a pályázatot  visszavonja,  módosított  új
pályázati  felhívást  tegyen  közzé,  vagy  az  eljárást  lefolytatva  azt  eredménytelennek
nyilvánítsa.

Nyomtatás
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