Délegyháza Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hunyadi János Általános Iskola és Községi Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Foglalkoztatás jellege:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2011.12.01- 2017.07.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:

Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád u 53.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységének irányítása, munkájának koordinálása, jogszerű működésének
biztosítása a hatályos jogszabályokban, az alapító okiratban foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:








Főiskola, pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai
végzettség,
pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
pedagógus szakvizsga megléte
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre szóló alkalmazás
büntetlen előélet
magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 helyismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


A pályázó részletes, fényképes szakmai életrajza, szakmai gyakorlat igazolása










Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel
végzettséget (és egyéb képzettségeket) igazoló okiratok hiteles másolata
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak
a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul,
Pályázó nyilatkozata arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a Képviselőtestület a pályázatot
Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén nem áll fenn a Kjt. 41.§.
szerinti összeférhetetlenség
vagyonnyilatkozattételi eljáráshoz történő hozzájárulás
Orvosi alkalmassági vizsgálathoz történő hozzájáruló nyilatkozat

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2011. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju Miklósné nyújt, a 24/542-155/8
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Délegyháza Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (2337 Délegyháza, Árpád u 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6797-5/2011 , valamint a
beosztás megnevezését: igazgató.
 Személyesen: Varju Miklósné, Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád u 8. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A képviselő-testület a 138/1992. (X.8.) Korm. rend. 5. § (10) bekezdése értelmében történő
véleményezési határidő lejártát követő rendes ülésén (2011.11.15.) bírálja el a pályázatokat.
Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő
utolsó napján 12 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezett.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Községi Hirdetőtáblák - 2011. augusztus 8.
 Délegyháza Község Honlapja - 2011. augusztus 8.
 Oktatási és Kulturális Közlöny
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A beérkezett pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén a munkáltató csak a
benyújtott pályázati anyag alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően,
valamint a Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi -, és az Oktatási – Kulturális – Sport Bizottság
együttes szakmai véleményezését követően dönt a nyertes pályázó személyéről.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delegyhaza.hu honlapon
szerezhet.

