
Igrici Községi Önkormányzat

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

Igrici Százszorszép Óvoda és Bölcsőde

intézményvezető (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, 2023.08.01. - 2028.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3459 Igrici, Kossuth utca 54.

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

Az intézmény szakmai  vezetése,  törvényes működés biztosítása, pedagógiai  munka
szervezése,  irányítása,  ellenőrzése.  A  pedagógiai  program  megvalósításának
biztosítása.  Munkáltatói  jogkörök  gyakorlása.  Kapcsolattartás  a  fenntartó
önkormányzattal, egyéb intézményekkel. Intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló
2011.  évi  CXC  törvény,  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
rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvoda pedagógus ,
• Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
• A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  köznevelési  intézményekben  történő
végrehajtásáról  szóló  326/2013.(VIII.30.)  Korm.  rendelet  6.  mellékletében
meghatározott  szakképzettség,  középiskolában  pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett 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.

• 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  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi
intézmények,  valamint  személyek  szakmai  feladatairól  és  működésük
feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete I. részének
2/B. pontja alapján előírt képesítés,

• A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992.  évi  XXXIII.  törvény 20.§ (2c)
bekezdése szerinti  büntetlen előélet és magyar állampolgárság. 1 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Végzettséget igazoló dokumentumok másolati példánya.
• Büntetlen előélet, illetve 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
• Cselekvőképesség.
• Magyar állampolgárság.
• Nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásánál zárt ülés tartását kéri-e.
• Nyilatkozat,  hogy  a  pályázati  anyagban  foglalt  személyes  adatainak  a

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához
hozzájárul.

• Szakmai önéletrajz, vezetési program becsatolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Sándor polgármester nyújt,
a 49/353-306 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Igrici Községi Önkormányzat címére történő

megküldésével (3459 Igrici, Kossuth utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
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pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG-/360/2023. , valamint a
munkakör megnevezését: intézményvezető.

• Elektronikus úton Tóth Sándor polgármester részére a phigrici@t-online.hu
E-mail címen keresztül

• Személyesen: Tóth Sándor polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
3459 Igrici, Kossuth utca 57. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálására Képviselő-testületi  ülésen kerül  sor.  A Képviselő-testület  a
pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.igrici.hu - 2023. február 28.

A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  www.igrici.hu  honlapon
szerezhet.

Nyomtatás
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