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Tisztelt Képviselő-testület! 

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Igazgatójának, Újvári Ferencnének 
vezetői megbízása 2011. július 15-én lejár, ezért pályázati eljárás lefolytatása 
szükséges. 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
20/A. § (1) bekezdése szerint közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. 
Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati 
feltételeknek megfelelt. 
Közoktatási intézményben magasabb vezetői megbízásnak minősül az 
intézményvezetői megbízás a Kjt. Végrehajtásáról szóló 138/1992./X.8./ Korm. 
rendelet 5. § /1/ bekezdésében foglaltak alapján, ezért a kormányrendelet /5/ bekezdése 
szerinti tartalommal pályázati felhívást kell közzé tenni. /Pályázati felhívás az 
előterjesztés melléklete./ 

Határozat javaslat 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó Városi Önkormányzat 
Általános Iskolája Igazgatójának vezetői megbízására pályázatot ír ki az 1. számú 
mellékletben foglaltak szerint. 
A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ KÖZIGÁLLÁS internetes oldalán, a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium hivatalos lapjában, és Pásztó Város honlapján közzé kell tenni. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a KÖZIGÁLLÁS és Pásztó Város honlapján pályázati felhívás 

megjelentetésére 2011. február 15. 
megnevezett minisztérium hivatalos lapjában 2011. 03. 31. 

 
Pásztó, 2011. január 14. 
 
 
        Sisák Imre 
 polgármester  
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
  Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző  
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1. számú melléklet 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Pásztó Városi 
Önkormányzat Általános Iskolája igazgatói megbízásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§. és a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5.§. /4/ bekezdése 
alapján.  
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
  Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege:  

- teljes munkaidő 
- vezetői megbízás határozott időre, 2011. 07. 16 – 2016. 07. 15-ig szól.  

 
A munkavégzés helye:  

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája - Pásztó, Nagymező u. 36. – és 
tagintézményei.  

 
A munkakörbe tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolájának vezetése az ehhez kapcsolódó feladatok: 
pedagógiai feladatok, tanügyi igazgatási feladatok, személyzeti munka ellátása, gazdálkodási 
feladatok.  
 
Illetmény és juttatások:  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó 
rendelkezései szerint.  

 
Pályázati feltételek:  

- büntetlen előélet 
- cselekvőképesség 
- magyar állampolgárság  
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
- felsőfokú pedagógusi végzettség 
- pedagógus szakvizsga 
- másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga 

keretében  szerzett intézményvezetői szakképzettség 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások  

- saját kézzel írott részletes szakmai önéletrajz, az eddigi munkakörök, tevékenységek 
leírása,  

- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel (vezetési program) 

- képesítést igazoló iratok közjegyző által hitelesített másolata, vagy eredeti okiratok,  
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,  
- nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület és a bizottságok nyilvános vagy zárt ülésen 

tárgyalják a pályázatot.  



 

 

4

Hiánypótlásnak helye nincs, csak az erkölcsi bizonyítvány hiánypótolható további 3 napon 
belül.  

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 2. 

 
A pályázat benyújtásának módja:  

Ajánlott küldeményként postai úton Pásztó Város Polgármestere címére (3060 Pásztó, 
Kölcsey F. u. 35.) A borítékra kérjük ráírni: „Általános iskolai igazgatói pályázat” 
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  
A pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül a Képviselő-testületi ülésen. 

 
A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  
 
A pályázati kiírás közzétételének helye:  

- a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
KÖZIGÁLLÁS informatikai rendszere www.kozigallas.gov.hu 

- Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapja,  
- www.paszto.hu. 

 
 
Pásztó, 2011. január  
 


