
Lovasberény Község Polgármesterének 

5/2020. (IV.27.) számú 

HATÁROZATA 

Intézményvezetői pályázat kiírásáról 

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Lovasberény Község Polgármestere pályázatot ír ki a Lovasberényi Csicsergő Óvoda 

és Konyha (8093 Lovasberény, Vörösmarty u. 2) óvodavezetői állásának betöltésére. 

A megbízás 2020. augusztus 01. napjától, 2025. július 31. napjáig, öt nevelési évre 

szól. 

A képesítési feltételek: felsőfokú szakirányú végzettség, öt év szakmai gyakorlat 

Bérezés az 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXJII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról előírásai alapján. 

A pályázatot 2 példányban, Polgármesteri Hivatal 8093 Lovasberény, Kossuth utca 

62. címre, Südi Mihály polgármesternek címezve kell benyújtani. 

A pályázat benyújtásának határideje a közzétételtől számított 30 nap. 

A pályázat tartalmaz.za: 

- végzettséget igazoló oklevél másolatát 

- erkölcsi bizonyítványt 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a jogszabályokban rögzített testületek 

megismerhetik 

A pályázat elbírálása a pályázat benyújtási határidejétől számított 30. napot követően 

legkésőbb 2020. július 20. napjáig történik. 

Felvilágosítás a (22) 456-024 telefonszámon kérhető. 

A pályázati kiírást a határozat 1. melléklete tartalmazza. 

Felelős: Dr. Koncz László jegyző 
Határidő: azonnal 



Lovasberény Község Önkormányzata 
a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a kiizalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII~ törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

alapján pályázatot hirdet 
Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha Óvodavezető 

(magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazott jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. augusztus 01- 2025. júlins 31.-ig szól. 

A munkavégzés helye: 
Fejér megye, 8093 Lovasberény, Vörösmarty u.2. 

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A nemzeti köznevelésröl szóló törvényben meghatározott intézményvezetői feladatok, az 
intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti 
feladatok. 

Illetmény, juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi xxxm. töivény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VID. 30.) Konn. rendelet az 
irányadó. 

Pályázati feltételek: 
Főiskola, A nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC töivény 67.§-ában meghatározott 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 
Pedagógusi munkakörben szerzett gyakorlat - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
Büntetlen előélet, magyar állampolgárság. 

A pályázat részeként benyújtand6 iratok, igazolások: 
Részletes szakmai önéletrajz. Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program. 
Végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A 
pályázó adatkezelési nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a pályázat 
elbírálásában részt vevők megismerhetik. Nyilatkozat arról, hogy a pályázatnak nyilvános 
ülésen történő elbírálásához hozzá járul-e, vagy kéri a zárt ülés tartását. Nyilatkozat, 
vagyonnyilatkozat megtételére. 

A munkakör betölthet6ségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának hat,rideje: 2020. június 3. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Koncz László jegyző nyújt a 
06-22-456-024-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Lovasberény Község Önkormányz.ata címére történő 

megküldésével (8093 Lovasberény, Kossuth u.62.). Kérjük a botítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplöazonosító sz.ámot: 2293-2/2020, valamint a munkakör 
megnevezését „Óvodavezető". 
Személyesen: Dr. Koncz László, Fejér megye, 8093 Lovasberény, Kossuth u. 62. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A beérkezett pályázatokat Lovasberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

bírálja el. 
A pályázat elbírálásának határideje: A véleményezési határidő lejártát követö 30. napot követő 



15 nap, utáni első munkanap, azaz 2020.július 20-ig. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Lovasberény Község Honlapja 2020. május 4. (www.lovasbereny.hu) 
A KÖZIGÁLLÁS publikálás dátuma: 2020. május 4. 


