Szám: Hb/42-9/2021.
Homokbödöge Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.
35/2021.(IV.28.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Homokbödöge Község Önkormányzat polgármestere
a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021.(I.29.) Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést
hozom:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.
§-a alapján pályázatot hirdetek a Homokbödögei Óvoda óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére, az alábbi feltételekkel:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízást határozott időre, 2021. június 7-től
2025. augusztus 15-ig szól.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint, a köznevelési
intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az intézmény vezetésével kapcsolatos vezetői
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek: Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség; pedagógusi
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; legalább 4 év feletti,
óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; a nevelési-oktatási intézményben
pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás; magyar állampolgárság; büntetlen előélet; cselekvőképesség;
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: helyismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: felsőfokú Óvodapedagógus diploma
hiteles másolata; pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget
igazoló okirat másolata; büntetlen előéletet tanúsító, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány; szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; az intézmény gazdaságos
működésével kapcsolatos elképzelések; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot
az eljárásban résztvevők megismerhetik és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról
nyilatkozat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. június 7. napján
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemen László jegyző nyújt, a
30/487-9083 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, 1 példányban, zárt borítékban, a pályázatnak
a Homokbödöge Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8563

Homokbödöge, Kossuth u. 47.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító
ügyiratszámot: Hb/653/2021., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a véleményezési eljárást követően,
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, képviselő-testületi
ülésen, ill. veszélyhelyzetben a polgármester.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Homokbödöge Község Önkormányzat hirdetőtábláján közzététel: 2021. május 4.
A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2021. május 4.
Utasítom a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2021. május 4.
Felelős: Kelemen László jegyző

Farkas Árpád
polgármester

