
eôwt
l7.sz. melléklet

Budapest Főváľos YIII. kerĺilet Józsefu áľos Onko rmányzata
a kiizalkalmazottakjogállásáról szóló Í992. évi XXXIII. tiiľvény 20lA. $.a alap.

jánpáiyánatot hiľdet a
Bu dapest Főváros YIII. kerület Józsefváľosi Onko rmány zat

Napľaforgó Egyesített ovoda
ĺóvo d avezetői (ma gas abb v ezető) b eosztás ellátására

pĺĺyĺzĺTl FELHÍVÁS

A magasabb vezetői megbízás keľetei, időtaľtama:
Hatźrozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keľetében Budapest Fővaľos VIII. kerület Jó-
zsefuaĺosi onkormrányzat Napraforgó Egyesített óvoda magasabb vezetői - íntézłnényvezetoí
megbízás, a közalkalmazottak jogáIlásátől szóló 1992, évi xxxIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.) fLlA. $ (5) bekezdése alapjrán, próbaiđő nélktil.

Avezetőimegbízáshatźĺrozottidőre, 2015. augusz|us 01-től2020.július 3l-ig szól (5 év).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca7-9.

A magasabbvezetői beosztáshoztartoző, illetve avezetői megbízássa| járő lényeges fela.
datok:

A kĺjznevelési intézmény szakszerű, törvényes mfüĺidtetése, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapításaľa és a juttatásokra a Kjt., valamint a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a koza|ka|mazottak jogállásaľól sző|ő |992. évi )oo(II. töľvény köznevelési
iĺtézményekben ttirténő végľehajtasań| szőIő 32612013. (VI[.30.) Korm. rendelet rendelke-
zései az iľánvađók.

Munkáltató: Budapest Fővaros VIII. kerületlőzsefuátosi onkormányzatKépviselő-testiilete,
az egyéb munkáltatói jogokat a polgáľmester gyakoľolja /Ivlötv. |9. s,67 . $ g) pont/

A|kalmazálsi feltétel: a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
hatátozatLan időľe, teljes munkaidőľe szóló aIka|mazźs vagy a megbízással egyidejiileg peda-
gógus-munkakörben töľténő, hatáĺozatlan időre teljes munkaidőre szóló a|ka|mazás AIkt. 67.

$ (1) bek. d) pont/

Pá|yázati feltételek:

felsőfokú óvodapedagógusi végzeÍtség és szakképzettség anemzeti kĺjznevelésről szóló
20II. évi CXC. törvény 67. $ (1) bek. a) pontjában, 3. mellékletének 2. poĺtjábarl, 98. $
(8) bekezdésében foglaltakĺa tekintettel,
pedagógus-szakvizsgakeretében szerzettintézményvezetőisza\d<épzettség /I.trkt. 67. $ (1)

bek. b) pontl,
legalább öt év pedagógus-munkaköľbęn szętzett szakmai gyakoľlat AIkt. 67. $ (1) bek. c)
pontl,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, hatátozatlan időre,
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munkakörben toľténő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alka|mazás Arkt. 67. $
(1) bek. d) pont/,
btintetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. $. (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott követel-
ményeknek való megfelelés hatósági bizonyifuénnya| történő igazolása l Kjt. 20. $ (2)
bek. a) pont, Kjt. 20. $ (4) bek./,
cselekvőképesség /Kjt' 20. $ (2) bek. b) pontl,
magyar állampolgáľság, vagy kültin jogszabá|y szerint a szabad mozgźs és taľtózkodás
jogáva| való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz lKjt. 20. $ (2) bek.
c) pont/,
vagyonnyilatkozat-tételi kcitelezettség teljesítése a pźiyźnat elnyerése esetén (a 2007 . évi
CLII. töľvé ny a|apjźn).

A pát|yńzat elbíľálásánál előnyt jelent:
- helyismeret (Budapest Fővĺĺľos VIII. keľületi köznevelési intézmények ismerete)
- Iega|ább 3 év ővodavezetőítapasztalat
- felhasználói szinťú MS office (iľođai a|ka|mazások) ismeľete

Előnyt jelentő kompetenciák:
- kiváló szintű kommunikációs készség
- kiváló szinĺivezętóiképesség

A páilyáizat ľészekónt benyújtandó iľatok, igazolások, melyek hiánya a pá.Jyázat éľvény.
telenné nyilvánítását vonja maga után:

- fenyképpel ellátott ľészletes szakmai önéIetrď1z,
- a költségvetési szerv tevékenységével összefiiggő és a keľiilet jellegéhez igazodő

szakmai vezetői koncepció és szakmai helyzetelemzésre épiilő fejlesztési e|képzeIé-
sek,

- avégzettségetigazo|őokiľatokmásolata,
- harom hónapnál nem régebbi hatósági bizonyiíĺány a biintetlen előélet ígazo|ásźra'

valamint annak igazo|ására, hogy apá|yaző nem áll olyan fog|alkozźts eltiltás hatá-
Iya a|att, amely kĺjznevelési intézményben ktizalka|mazottí jogviszony létesítését
nem teszi lęhetővé,

- a pá|yaző nyilatkozata aÍra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén va-
gyonnyilatk ozat-tételi k<jtelezettségének eleget tesz,

- apáIyźnő nyi|atkozataarÍavonatkozóan, hogy apá|yázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a páIytnatí eljáľással összefüggő kezeléséhez, a vé|eményezők és
döntéshozók részéľe t<irténő megismeľtetéséhez, sokszorosításához és továbbításá-
hozhozzájáraI.

A beosztás bettiltésének időpontja: A bęosztás 2015. augusztus 1-től tĺilthető be.

A https://kozigallas.gov.hu inteľnetes oldalon tiiľténő kőzzététe| időpontja: 2015. május
20.

Apá'tryázat benyújtásának határideje: 2015. június 19.

A pá|yázati kiíľással kapcsolatosan további információt Kincses Ibolya a Humánkapcsolati
Iľoda vezętőj e nýjt, a 459 -2|97 telefonszámon.

A pá.Jy ánatok benyúj tásának módj a :

1 eredeti példányban Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal Humánszo|gáItatási Ügyosztá-
lyanak címezve (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.) zźńbontékban postai úton tcirténő
megktildésével vagy szeméIyesen (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67,III. emelet 301.).



Kérjfü a borítékoĺ feltiintetni: ,,Pá|yézat a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat Napľa-
forgó Egyesített ovoda óvodavezętői álláshelyére''.
vagy elektľonikus úton Kincses Ibolya tészéte a kincsesi@jozsefraros.hu e-mail cí-
men keresztĹil.

A' pźily źnati elj áľáso a p á.Jy ánat elbíľálásának m ĺódj ao ľendj e :

A pá|ytzatok eredményéróL a szakbizottsźę vé|eménye alapjan a Képviselő-testiilet dönt,
melyről a pźiyźľ:ők legkésőbb az elbítá|ástól számított 8 napon beliil íľásban tájékoztatást
kapnak.

Apáilyálz;at elbíľálásának határÍdeje: (várhatóan 2015.június 30-ig )
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