
Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Monostorapáti  Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetőjének 

intézményvezetői  megbízása 2014. augusztus 15-el  lejár.  

 

Az intézményvezetői pályázat  kiírására az irányadó jogszabályok: a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

Törvény  végrehajtásáról rendelkező - többször módosított - 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, 

továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról  szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI. rendelet. 

A felsorolt jogszabályok alapján elkészült   a vezetői állásra a pályázati felhívás, mely az 

előterjesztés mellékletét alkotja.   

 

A pályázati felhívást a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán, honlapon - , a 

közigállás.gov.hu honlapon,  az Oktatási és Kulturális  Közlönyben közzé kell tenni.  

 

Javasolom, hogy a mellékelt pályázati felhívás alapján hirdesse  meg a társulási tanács    a 

vezetői állást.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

Monostorapáti  és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása      megtárgyalta  

a magasabb vezetői pályázat kiírását. 

 

A társulás   meghirdeti a  Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 

óvodavezető   állást  a mellékelt pályázati felhívás  szerint.  

 

A társulás   utasítják a jegyzőjét,  hogy a pályázati felhívást jogszabály által előírtak szerint 

tegye közzé, és az egyeztetési eljárást folytassa le.  

 

Határidő: 2014. augusztus  15.  

  

Felelős:  Takács Lászlóné  

               jegyző  

 

 

Monostorapáti, 2014. április 10.  

 

 

. 

          

 

        

Hárshegyi József  

            társulás elnöke  

 

 

 



P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  

  

1. A pályázatot meghirdető szervek:  

 

 Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása  

 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.  

                

2.Meghirdetett munkahely, beosztás, a megbízás időtartama: 

  

  Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda  

                8296 Monostorapáti, Óvoda u.5.   

  Óvodavezető  

 A vezetői megbízás időtartama: 5 év  

 A megbízás 2014. augusztus 16-től  2019.  július 31-ig szól  

 

3. Képesítési és egyéb feltételek: 

  

 Felsőfokú óvodapedagógusi végezettség 

 Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség  

 Legalább 5 éves szakmai  és 5 éves vezetői   gyakorlat    

 Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképes 

 

4. Juttatások:  

 Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény szerinti bér, vezetői  

              pótlék  

5. A pályázathoz csatolni kell: 

 

 szakmai önéletrajz 

 az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel 

 képesítést igazoló okiratok, illetve azok másolata, valamint az előirt szakmai 

gyakorlatot igazoló okmányok másolata.  

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 

megismerhetik.  

6.Pályázati cím: 

 Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Elnöke   

 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.  

 A pályázatra rá kell írni: „ Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos  

              Óvoda Óvodavezető    pályázat " Pályázatot 1 példányban kell benyújtani.  

 

7. A pályázat benyújtásának határideje: 

 2014. június 16.  

 

8.A pályázat elbírálásának határideje: 
2014. július 31.  

 

Monostorapáti, 2014. április 10.                                        Hárshegyi József  

                           társulás elnöke   


