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Üsz: 22- 96/2011.            Tárgy: A kiszombori Dózsa György Általános  
   Iskola intézményvezetıi pályázati eljárásához 

  bizottság létrehozása, szakértıi díj biztosítása. 
               
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
             Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 

 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 60/2011.(II. 22.) KNÖT 
határozatával döntött arról, hogy a kiszombori Dózsa György Általános Iskola 2011. június 
30. napját követıen megüresedı intézményvezetıi álláshelyének betöltésére pályázati 
felhívást tesz közzé. 
A pályázati felhívás megjelentetése a jogszabályoknak megfelelıen megtörtént. (Oktatási és 
Kulturális Közlöny 9. szám 2011. május 2.; KSZK internetes oldalán; a Kiszombori honlapon, 
valamint az iskolafenntartó társulás tagönkormányzatai, Ferencszállás és Klárafalva Községek 
Önkormányzatai is közzétették a helyben szokásos módon. A pályázat benyújtásának 
határideje: 2011. június 1.) 

 
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben címő 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 5. 
§ (3) bekezdése szerint „Az intézményvezetıi pályázati eljárás elıkészítésével összefüggı 
elıkészítı feladatokat - ide nem értve a pályázati feltételek meghatározását - a közoktatási 
intézményt fenntartó önkormányzat jegyzıje, fıjegyzıje, más fenntartó esetén a munkáltató 
megbízottja (a továbbiakban: pályáztató) látja el.” 
 
A Kormányrendelet 5. § (8) bekezdése második mondata alapján: „A pályáztató a vezetési 
programokat az Országos szakértıi névjegyzékben szereplı szakértıvel véleményeztetheti.” 
A szakértıi névjegyzékbıl Tóth Géza szakértı került felkérésre és vállalta a pályázati eljárás 
során a vezetési programok véleményezését, szakértıi díja: 40.000,-Ft + Áfa.  
 
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a magasabb vezetıi beosztásra kiírt pályázat 
esetén a pályázót a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott 3 tagú bizottság hallgatja 
meg. A kinevezési jogkör gyakorlója döntését a bizottság írásba foglalt véleményét 
mérlegelve hozza meg. 
 
Tisztelt Képviselı-testület!  Kérem, hogy a pályázati eljárás lefolytatásához a fenti 
jogszabályok alapján egyrészt hozzuk létre a három fıs elıkészítı bizottságot, másrészt 
biztosítsuk a szakértı szakértıi díját.  
 
Kiszombor, 2011. május 25.     Tisztelettel:  

 Szegvári Ernıné 
             polgármester 



Tárgy: A kiszombori Dózsa György Általános Iskola intézményvezetıi pályázati eljárásához 
bizottság létrehozása a pályázatok elızetes véleményezésére, a pályázat elbírálásának 
elıkészítésére 
 
____/2011. (_____ ) KNÖT h.  
  

1. HATÁROZATI JAVASLAT  
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a kiszombori 
Dózsa György Általános Iskola intézményvezetıi pályázati eljárásához bizottság létrehozása 
tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 60/2011.(II. 22.) KNÖT 
KNÖT határozata alapján pályázatot hirdetett a kiszombori Dózsa György Általános Iskola 
(6775 Kiszombor, Óbébai u. 6.) intézményvezetıi álláshelyének betöltésére. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a kinevezési jogkör 
gyakorlója, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) 
bekezdésében foglaltak alapján a magasabb vezetıi beosztásra kiírt pályázat során a 
pályázó(k) meghallgatására az alábbi személyi összetételő 3 tagú bizottságot hozza létre: 
- __________________________  
- __________________________  
- __________________________  
 
A bizottság megbízása a Dózsa György Általános Iskola intézményvezetıi álláshelyének 
betöltésére lefolytatott pályázati eljárás lezárásáig szól.  
 
A bizottság feladata, hogy a Dózsa György Általános Iskola intézményvezetıi álláshelyének 
betöltésére kiírt pályázat során a pályázó(ka)t meghallgassa és véleményét írásba foglalja, 
továbbá a kinevezési jogkört gyakorló képviselı-testületnek megküldje annak érdekében, 
hogy az a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve hozhassa meg döntését. 
 
.Errıl értesítést kap: 
-  a bizottság tagjai  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tárgy: A kiszombori Dózsa György Általános Iskola intézményvezetıi álláshelyére érkezı 
pályázatok szakértıi véleményezéséhez szakértıi díj biztosítása. 
 
____/2011. (_____ ) KNÖT h.  
  

2. HATÁROZATI JAVASLAT  
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a kiszombori 
Dózsa György Általános Iskola intézményvezetıi pályázati eljárásához szakértıi díj 
biztosítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 60/2011.(II. 22.) KNÖT 
határozata alapján a kiszombori Dózsa György Általános Iskola (6775 Kiszombor, Óbébai u. 
6.) intézményvezetıi álláshelyének betöltésére meghirdetett pályázati eljárásban – a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (8) bekezdésére tekintettel - közremőködı szakértı 
szakértıi díját 40.000,-Ft összegben az önkormányzat 2011. évi költségvetése iskolai 
szakfeladata dologi kiadása terhére biztosítja. 
 
.Errıl értesítést kap: 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 
 
 
 

 
 



 


