NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

32/2022.(11.24.) számú

határozata

a Nyíregyházi Búzaszem Nyugati Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívás
meghirdetéséről
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Közgyűlés

a Búzaszem Nyugati Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) megbízásra a melléklet szerint kiírandó
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1. A Közgyűlés tagjai
2. A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

Melléklet a 32/2022. (11.24.) számú határozathoz
Pályázati felhívás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata {4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §alapján pályázatot hirdet a

Búzaszem Nyugati Óvoda
intézményvezető

(magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan

idejű

közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes

munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 1. napjától 2027 . július 31. napjáig szól, (S év).
A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4400 Nyíregyháza, Búza utca 7.

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

Az intézményvezető az alábbiak figyelembevételével az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó
tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatában számára előírt feladatokat és jogköröket. Az intézmény főtevékenysége : Óvodai nevelés,
tevékenységei: óvodai ellátás szakma i feladatai, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai, óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai, gyermekétkeztetés
köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben.
Az intézményvezető felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, fenntartó által rendelkezésre
bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, az intézmény gazdálkodásáért. Felelős az
intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményének
érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, az
intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására, dönt az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály, kollektív szerződés,
közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,
jóváhagyja az intézmény programját, képviseli az intézményt. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt,
az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról,
fenntartásáról, beszámolási köztelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a j uttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései, va lamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 . (Vl ll.30.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell
alkalmazni. Az illetményhez kapcsolódó esetleges juttatásokra Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének mindenkori tárgyévi költségvetési rendeletében foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:

-

-

-

-

-

Főiskolai/egyetemi végzettség
az Nkt. 67. § (1) bekezdés, illetve a 326/2013. (Vlll.30.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti, az
intézmé ny álta l ellátott fe ladatok tekintetében az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör
betöltéséhez e lőírt valamely képesítés,
büntetlen előélet,
a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárások hatálya alatt és vele
szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben fogla lt kizáró okok, és nem áll
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt (Kjt. 20. § (4)-(S) bekezdés),
betöltött tizennyolcadik életév,
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus,
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
lega lább négy év pedagógus-munkakörben, vagy tanóra, vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szó ló alka lmazás vagy a megbízással egyidej ű l eg pedagógus-munkakörben törté n ő,
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
vagyonnyilatkozat - tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál

-

előnyt

jelent:

legalább S év vezetői tapasztalat,
alapszintű számítástechnikai ismeretek,
vezetői engedély

A pá lyázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-

-

A pályázó részletes szakmai öné letrajza (mely tartalmazza a kapcsolattartásra haszná lható
elektronikus levélcímet és telefonszámot),
a képesítést igazoló okirat(ok) másolata,
a szakmai gyako rlat meglétét igazoló iratok,
három hónapná l nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó
büntet len előé letű, továbbá vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2) d), (2d), {2e)
bekezdésében fog lalt kizáró okok, és nem áll fogla lkoztatástól eltiltás hatálya alatt (Kjt. 20. § (4)-(S)
bekezdés),
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

-

-

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó hozzájá ruló nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát, és személyes adatait Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai, a Közgyű lés Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának
tagjai, továbbá Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a pályázati eljárás
lebonyolításában közreműködő köztisztviselői megismerjék és kezeljék,
a pályázó nyilatkozata, ame ly szerint nem áll cselekvőké pességet érintő gondnokság alatt,

-

ha a pályázó a ve zetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való megtárgyalását kéri, az

-

erre vonatkozó kifejezett nyi latkozata,
-

a pályázó nyilatkozata, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségének eleget
tesz
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (1), (2)
bekezdés, továbbá 43. § (1) bekezdés, és a 43/A. § szerinti összeférhetetlenségi ok

A munkakör betöltésének időpontja :

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. március 28.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, tértivevényes, ajánlott, elsőbbségi küldeményként, írásban, a pályázatnak Nyíregyháza Megyei
Jogú Városa Önkormányzata címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni: „Nyíregyházi Búzaszem Nyugati Óvoda intézményvezetői pá lyázat". (A benyújt ási
határidő megtartottnak akkor minősül, ha a pályázó a pályázatát a felhívásban foglalt módon legkésőbb a
benyújtási határi dőként megjelölt nap végéig postára adja .)
A pályázatokat elektronikus úton a humanpolitika@nyiregyhaza.hu email címre is meg kell küldeni.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága
hallgatja meg, és véleményezi a pályázatokat. A pályázatokról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
a bizottság mérlegelési jogkörben kialakított javaslata alapján, mérlegelési jogkörében dönt.
Közalkalmazotti kinevezés esetén a kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022 . június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Emberi erőforrás menedzsmentje nyújt, a 06 - 42 - 524 - 524/ 567, 06 - 42 - 524 - 524/341
telefonszámon .
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Hivatalos Honlapja, KÖZIGÁLLÁS

Apályázat publikálásának ideje: 2022.02.28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Munkakör,

vezetői

beosztás megnevezése:

intézményvezető

(magasabb

vezető)

beosztás, továbbá a

326/2013. (Vlll.30.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében foglalt valamely munkakör.
A

Közgyűlés

a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

