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Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Dózsa
György Általános Iskola intézményvezetıi
álláshelyének betöltésére.
Mell.: Pályázati felhívás

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselı-testülete
KISZOMBOR
Tisztelt Képviselı-testület!
A Kiszombori Dózsa György Általános Iskola (a továbbiakban: Iskola) intézményvezetıjének
megbízatása 2011. június 30. napjával lejár, a megüresedı intézményvezetıi álláshely
pályázat útján tölthetı be.
A pályázat kiírásról célszerő dönteni, tekintettel a megbízatás lejáratának napjára, a pályázati
eljárás folyamatára és az abban meghatározott határidıkre, továbbá a 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet 5. § (14) bekezdésében foglalt azon szabályra, hogy a megbízás keltének és
lejáratának idıpontja lehetıség szerint július 1-jétıl augusztus 15-ig terjedı idıszakra essen.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. §-a tartalmazza a nevelési-oktatási
intézményvezetıi megbízás feltételeit.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.) 23. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a végrehajtására a közoktatási
intézményekre vonatkozóan kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5.§
(3) bek. alapján a közoktatási intézményben magasabb vezetıi és önálló intézményvezetıi
beosztás nyilvános pályázat útján, a R. 5. § (2) bekezdése szerint határozott idıtartamra,
legalább öt, legfeljebb tíz évre tölthetı be, úgy, hogy figyelemmel kell lenni arra, hogy a
lejáratának idıpontja lehetıség szerint július 1-jétıl augusztus 15-ig terjedı idıszakra essen.
A R. 5. § (4) bekezdése alapján a pályázatnak tartalmaznia kell:
- a munkahely és a beosztás megjelölését,
- a magasabb vezetıi beosztásra történı megbízás – a R. 5. § (2) bekezdésében meghatározott
keretek közötti – idıtartamát,
- a megbízás kezdı napját és megszőnésének idıpontját,
- a megbízás feltételeit (pl: iskolai végzettség),
- a vezetıi megbízáshoz elıírt feltételeket kiegészítı feltételeket (pl: szakmai gyakorlat),
- a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl: pótlék),
- a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire
vonatkozó esetleges igényeket,
- a pályázat elbírálásának határidejét.
A pályázatnak a R. 5. § (8) bekezdésének megfelelıen tartalmaznia kell a pályázó szakmai
életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı
fejlesztési elképzeléssel (vezetıi program), természetesen a pályázati felhívásban
megfogalmazott tartalmi követelményeket.

A pályázati felhívást a Nemzeti Erıforrás Minisztérium hivatalos lapjában kell megjelentetni,
továbbá a Kjt. 20/A. § (4) bekezdés, valamint a 23.§ (2) bekezdés és a végrehajtása tárgyában
megjelent, a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat
ellátó szerv honlapján történı közzétételre vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007.
(XII.23.) Korm. rendelet alapján
- a pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ (a továbbiakban: Személyügyi Központ) internetes oldalán kell közzétenni. Ezen
túlmenıen a pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony
keretében pályázat nélkül betölthetı munkakört és a kinevezés feltételeit
a) a fenntartó az internetes oldalán, ezen túlmenıen, ha a fenntartó
aa) önkormányzat, a székhelyén,
ab) önkormányzati társulás, a társulásban részt vevı önkormányzatok székhelyén is,
továbbá
b) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen
a helyben szokásos módon köteles közzétenni.
A pályázati eljárás elıkészítésével összefüggı elıkészítı feladatokat az intézményt fenntartó
önkormányzat jegyzıje (a továbbiakban: pályáztató) látja el.
A pályáztató az elıkészítés során a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához a R. 5.
§-ának (9)-(11) bekezdése alapján az alábbi fórumokat keresi meg:
„(9) A pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához - a pályázatnak a
nevelıtestület (szakalkalmazotti értekezlet) részére történı átadás napját követı elsı
munkanaptól számítva - legalább harminc napot köteles biztosítani (a továbbiakban:
véleményezési határidı).
(10) A nevelıtestület (szakalkalmazotti értekezlet) a Kt. 57. §-a (1) bekezdésének i) pontja
alapján a véleményezési határidın belül alakíthatja ki szakmai véleményét a vezetési
programról. A pályázati eljárásban lehetıvé kell tenni, hogy a nevelıtestület
(szakalkalmazotti értekezlet) mellett a vezetési programról véleményt nyilvánítson a
szakszervezet munkahelyi szerve, továbbá, ha igényli, a pedagógus szakmai szervezet. E
bekezdés alkalmazásában pedagógus szakmai szervezet az a szervezet, amelyik
alapszabályával és bírósági nyilvántartásba vételének igazolásával a közoktatási intézmény
fenntartójánál - legkésıbb a pályázat benyújtására meghatározott határidı utolsó napja elıtt bejelentkezett.
(11) A vezetı megbízásával összefüggésben a Kt. 102. §-ának (3) bekezdésében biztosított
véleménynyilvánítási jogával az iskolaszék, az iskolai szülıi szervezet (közösség), az iskolai
diákönkormányzat, továbbá - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a helyi kisebbségi
önkormányzat (a kisebbség helyi szószólója, egyesülete), szakközépiskola, szakiskola esetén
a fıvárosi, megyei gazdasági kamara a véleményezési határidın belül élhet.”
A pályáztató a munkáltatói jog gyakorlójának a pályázattal együtt megküldi a (8) és a (10)(11) bekezdés alapján elkészült véleményeket, illetve tájékoztatja a munkáltatót, ha a
jogosultak nem éltek a véleményezési, nyilatkozattételi jogukkal.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola
(6775 Kiszombor, Óbébai u. 6.) intézményvezetı álláshelyének meghirdetésére vonatkozó
pályázati felhívást vitassa meg és a melléklet alapján hagyja jóvá.
Kiszombor, 2011. február 17.
Tisztelettel:
Szegvári Ernıné
polgármester

1. HATÁROZATI JAVASLAT
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kiszombori Dózsa György
Általános Iskola (6775 Kiszombor, Óbébai u. 6.) intézményvezetıi álláshelyének betöltésére
pályázatot ír ki.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázati felhívás szövegét
a jelen határozat mellékletét képezı tartalommal jóváhagyja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívásnak az Oktatási és
Kulturális Közlönyben történı, valamint a Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében meghatározottaknak
megfelelı közzétételérıl gondoskodjon.
.Errıl értesítést kap:
- Szegvári Ernıné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı
- Közgazdasági Csoport

- Irattár

MELLÉKLET

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete (6775 Kiszombor,
Nagyszentmiklósi u. 8.) pályázatot hirdet a Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Községek
Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulása által fenntartott
Kiszombori Dózsa György Általános Iskola (6775 Kiszombor, Óbébai u. 6. )
intézményvezetıi
álláshelyének betöltésére.
Az intézményvezetı által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetıi irányítása.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi beosztással járó lényeges feladatok:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási tv.) 54. .§-ban
foglaltak szerint, azaz
-a közoktatási intézmény vezetıje felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, a
takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény
mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív
szerzıdés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe,
-az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések
tekintetében jogkörét jogszabályban elıírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja,
-a nevelési-oktatási intézmény vezetıje felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény
ellenırzési, mérési, értékelési és minıségirányítási programjának mőködéséért, a gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelı és oktató munka
egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset
megelızéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának
megszervezéséért,
-a nevelési-oktatási intézmény vezetıje rendkívüli szünetet rendelhet el,
-a közoktatási intézmény vezetıje képviseli az intézményt.
Pályázati feltételek (a közoktatási tv. 18. § (1) bek.):
- felsıfokú pedagógusi végzettség és szakképzettség,
- pedagógus szakvizsga,
- másodszor vagy további alkalommal történı megbízás esetén pedagógus szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettség,
- pedagógus munkakörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,
- büntetlen elıélet
A pályázathoz csatolni kell:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési
elképzeléssel,
- a képesítést igazoló okiratok közjegyzı által hitelesített másolatait,
- az eddigi munkaviszonyokról, közalkalmazotti jogviszonyokról szóló igazolásokat,
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevık
megismerhetik, valamint, hogy az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással
összefüggı kezeléséhez hozzájárul.

Az intézményvezetıi megbízás egyéb feltétele:
(Közokt. tv. 18. § (1) bek d); 2007. évi CLII. tv. 3. §)
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idıre
szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejőleg pedagógus-munkakörben történı,
határozatlan idıre szóló alkalmazás,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idıre
szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidı
kikötésével.
A vezetıi megbízás idıtartama: 5 év.
A vezetıi megbízás kezdı napja: 2011. július 1
A vezetıi megbízás megszőnésének idıpontja: 2016. július 15.
A munkavégzés helye: Kiszombor, Óbébai u. 6.
Illetmény: Kjt. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben történı
megjelenést követı 30. nap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postán vagy személyesen 1
példányban zárt borítékban, a „Kiszombori Dózsa György Általános Iskola
intézményvezetıi pályázat” megjelöléssel kell benyújtani Kiszombor Nagyközség
Önkormányzata polgármesterének címezve (Szegvári Ernıné 6775 Kiszombor,
Nagyszentmiklósi u. 8.).
A pályázat elbírálásának határideje: a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendeletben meghatározott
véleményezési határidı lejártát követı elsı képviselı-testületi ülés.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhetı Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
polgármesterétıl a 62/525-090-es telefonszámon.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelı pályázó hiányában a pályázati
eljárást érvénytelennek nyilvánítsa.

Tárgy: Bizottság létrehozása a Dózsa György Általános Iskola igazgatói pályázatok elızetes
véleményezésére, a pályázat elbírálásának elıkészítésére.
____/2011. (_____ ) KNÖT h.
2. HATÁROZATI JAVASLAT
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a ____/2011. ( _____)
KNÖT határozata alapján pályázatot hirdetett a kiszombori Dózsa György Általános Iskola
(6775 Kiszombor, Óbébai u. 6.) vezetıi álláshelyének betöltésére.
A Képviselı-testület beérkezı pályázatok testület felé történı véleményezésére 3 tagú
bizottságot hoz létre, azzal a feladattal, hogy a megismert pályázatok és a szakértıi vélemény
ismeretében javaslattal éljen a képviselı-testület felé a kinevezésre vonatkozóan.
A bizottság tagjai:
.
.
.
.Errıl értesítést kap:
- a bizottság tagjai
- Szegvári Ernıné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı

- Irattár

