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„Melléklet a 6/2016. (I.26.) Kt. sz. határozathoz” 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Ercsi Napfény Óvoda 

(2451 Ercsi, Dózsa György tér 2.) intézményvezetői munkakörének – magasabb vezetői 

megbízás keretében való – betöltésére. 

  

 

A betöltendő munkakörre meghatározott legfontosabb feladatok: 

 

Az Ercsi Napfény Óvoda vezetése, illetve óvodapedagógusi feladatok ellátása. Különösen: Az 

intézményben folyó pedagógiai-szakmai munka irányítása; a munkáltatói jogok gyakorlása az 

intézményben foglalkoztatottak felett; az intézmény gazdálkodási rendjének betartása. 

 

 

Foglalkoztatás jellege, illetve alapfeltétele: 

 

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 pályázat benyújtásának feltételei: 

 

- az intézményvezetői megbízás feltétele az intézményben a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti óvodapedagógus 

végzettség és szakképzettség;  

- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 

- legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; 

- magyar állampolgárság; 

- cselekvőképesség; 

- büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól 

eltiltás hatálya alatt; 

- a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást megelőzően az egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti 

vagyonnyilatkozat tétel. 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret 

- B kategóriás jogosítvány 

- helyismeret 

 

 

A pályázathoz csatolni kell: 
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-     a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát; 

-     3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

-     szakmai önéletrajzot; 

-      az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére 

szóló 5 éves vezetési programot; 

-     a pedagógusi, illetve szakmai tevékenységet igazoló dokumentumok hitelt érdemlő 

igazolását; 

-     írásbeli nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 

továbbításához. 

 

A magasabb vezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a 

vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre jogosultak 

által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye 

közérdekből nyilvános adat, amely a köznevelési intézmény honapján közzétételre kerül. 

 

 

A pályázat elnyerésének feltételei: 

 

A pályázati felhívásban foglalt valamennyi feltételnek történő megfelelés és az előírt 

dokumentumok csatolása, továbbá az, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő jelöltek közül 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adott pályázót az intézmény vezetésére 

kinevezi, illetve megbízza. 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes portálján történő közzétételt követő 60. 

nap. 

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

 

A benyújtási határidő lejártát követő első rendes képviselő-testületi ülés, de legkésőbb a 

pályázati határidő lejártát követő 60. nap. 

 

 

A pályázat elbírálásának módja: 

 

A pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázót a kinevezési, megbízási 

jogkör gyakorlója (Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete) által létrehozott legalább 

háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság 

hallgatja meg. A pályázatokat a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve Ercsi Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága véleményezi, majd a pályázatok 

elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.  

 

 

A munkavégzés helye: 
Fejér megye, 2451 Ercsi, Dózsa György tér 2. 
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A magasabb vezetői megbízás időtartama: 
A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2016. augusztus 1- től 2021. július 31- ig 

terjedő 5 évre szól. 

 

 

Díjazás és egyéb juttatások: 

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 

pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

  

A pályázati felhívás közzétételének helye: 

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) internetes oldala, Oktatási és Kulturális 

Közlöny; Ercsi Város Önkormányzat internetes portálja, Ercsi Híradó  

  

A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az 

intézmény megismerésére irányuló igényüket Győri Máté polgármestertől kérhetik. 

Telefonszám: 0625/5515-602; e-mail: polghivatal@ercsi.hu 

     

 

 


