
Ecser   Nagyközségi  Önkormányzat 
 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 

Ecser Nagyközségi 2. sz. Óvoda  
 

óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2016.07.16-tól   2021.07.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.16-2021.07.15 –ig – 5 év -ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Pest  megye, 2233 Ecser, Andrássy utca 11-13. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi az intézményben folyó nevelő munkát. A költségvetés keretein belül gondoskodik az 
intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okirat szerinti feladatok ellátásáról, munkáltatói jogkört 
gyakorol. Kapcsolatot tart a fenntartókkal és a különböző szakmai szervezetekkel. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 
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. 
 

Pályázati feltételek: 

       Főiskola, óvodapedagógusi végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség, 

     nevelési-oktatási intézményben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, 
       szakirányú - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
   a magasabb vezetői beosztás ellátására a megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel, 
      magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

        szakmai önéletrajz 
        iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata 
        helyzetelemzésre épülő vezetői program 
      pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati 

eljárással összefüggésben hozzájárul és a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik 
        pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testület a pályázat elbírálását nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja, 
        pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn 
       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2016. július 16. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  Moskovicz Miklósné munkaügyi üi. nyújt, a 29/335-161-es 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
 Postai úton, a pályázatnak az Ecser Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (2233 Ecser, 

Széchenyi  utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT 
186765, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 

vagy 
 Elektronikus úton : Moskovicz Miklósné részére a polgarmesterihivatal@ecser.hu email címre történő 

megküldéssel. . 
vagy 

 Személyesen: Moskovicz Miklósné, Pest megye, 2233 Ecser, Széchenyi utca 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A megbízásról az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat elbírálója fenntartja magának azt a 
jogot, hogy a pályázatot visszavonja vagy indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www.ecser.hu     - 2016. április 22. 
         Cserfa újság        - 2016. április 30. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 22. 

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által 
a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

mailto:polgarmesterihivatal@ecser.hu
http://www.ecser.hu/

