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Ikt. sz.: MIN/8-72/2021.
53/2021. (IV. 26.) polgármesteri határozat
Tárgy: Károly Óvoda intézményvezetői megbízására pályázat kiírása.
HAT Á R O ZAT :
A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – a jelenlegi intézményvezetői megbízás 2021. július hó 31-i lejártára
figyelemmel – a Mindszent Város Önkormányzatának fenntartásában működő
Károly Óvoda (6630 Mindszent, Szabadság tér 4.) intézményvezetői megbízására az
alábbi pályázatot írom ki:
1.
Mindszent Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/B § (1)
bekezdése alapján
pályázatot hirdet
a Károly Óvoda (6630 Mindszent, Szabadság tér 4.)
intézményvezetői megbízására
Az intézményvezetői megbízás időtartama: 2021. augusztus 1-től 2026. július 31-ig.
Pályázati feltételek:
a) felsőfokú végzettség és az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez
szükséges szakképzettség,
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c) legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai
gyakorlat, valamint
d) az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
e) magyar állampolgárság,
f) büntetlen előélet,
g) cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Intézményvezetői tapasztalat
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A vonatkozó jogszabályok keretei között az intézmény szakszerű és törvényes
működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott költségvetési források
hatékony felhasználása, a munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény képviselete és
döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
Illetmény, juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a) fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
b) az intézmény vezetésére irányuló vezetési program,
c) 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a Kjt. 20. § (2c)
bekezdésére figyelemmel kiállított),
d) a pályázati felhívásban szereplő feltételeknek való megfelelés hitelt érdemlő
igazolása (pl. a végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló
okiratok hiteles másolata),
e) a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázat
elbírálásával összefüggésben történő kezeléséhez, továbbításához.
A pályázat benyújtásának határideje: a kormányzati személyügyi portálon való
megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázat benyújtásának módja:
-

papír alapon a 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. címre,
személyesen Zsótér Károly polgármesterhez.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.
A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület által létrehozott szakértői
bizottság előtti személyes meghallgatás, és a bizottság véleményének figyelembe
vételével képviselő-testületi döntés.
2. A Kjt. 20/A § (6) bekezdése szerinti szakértői bizottság az alábbi személyi
összetételben kerül megalakításra:
elnök: Pálinkó György Vince képviselő,
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke,
tagok: Bagitáné Szécsényi Mária
ny. pedagógus-iskolaigazgató,
Dr. Szeri Istvánné közoktatási szakértő.

3. Felkérem a jegyzőt, hogy gondoskodjon az intézményvezetői pályázati eljárás
előkészítésével összefüggő feladatok ellátásáról.
Határidő: azonnal, illetve szöveg szerint
Felelős:

jegyző

Erről a határozatról értesítést kap:
- Dr. Végh Ibolya jegyző
- Szakértői bizottság elnöke és tagjai
- Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda

K. m. f.

Zsótér Károly Sándor
polgármester

