PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Mályi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde
intézményvezetői beosztás ellátására.
Mályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Mályi Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2018. 04. 15-től 2022.
08. 15-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3434 Mályi, Móra Ferenc utca 26.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a 2011. évi CXC.
törvény (Nkt.) 69. §-ában foglaltak szerint. Az intézmény vezetése, jogszabályoknak megfelelő
működésének biztosítása. Meghatározott óraszámban az óvodapedagógusi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus végzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– óvodapedagógusi munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
tartalmazó vezetési program,
– a szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41–43. §-ban a magasabb vezetővel szemben
meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum),
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának elbírálását a képviselő-testület nyilvános vagy zárt
ülés keretében tárgyalja,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság
alatt.
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 01.05.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Zalkadi Adrienn jegyző nyújt a 06 (46)
529-050-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő
megküldésével (3434 Mályi, Széchenyi u. 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 1639/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető-óvoda;
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– személyesen: dr. Zalkadi Adrienn jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3434 Mályi, Széchenyi
u. 4.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok elbírálása a 2011. évi CXC. törvény, az 1992.
évi XXXIII. törvény, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet és a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő eljárási rend szerint történik.
A pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság hallgatja meg. A Képviselőtestület a meghallgatást követő ülésén dönt a pályázat elbírálásáról. A pályázat kiírója fenntartja a
jogot a pályázat indoklás nélküli eredménytelennek nyilvánítására.
A pályázatokról Mályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a kinevezési jogkör
gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 02.05.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Mályi Község Önkormányzat honlapja (www.malyi.hu) – 2017. november 30.
– Mályi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2017. november 30.
– Mályi Hírmondó
– KIH közigazgatási állásportál - 2017. november 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kiíró a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat kiírója biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a
pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és az intézményt megismerhessék. A
pályázati eljárás során hiánypótlásra van lehetőség.
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