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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 21/2012. (III.29.) számú határozata 

 
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói beosztásának betöltésére 

kiírt pályázati felhívás  véleményezéséről 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a „A Központi Általános Iskola, Óvoda, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói beosztásának betöltésére kiírt pályázati felhívás  
véleményezése ” című előterjesztést és az ügyben az alábbi határozatot hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó társulás 8. d. pontjában biztosított vélemény nyilvánítási jogával élve  egyetért azzal, 
hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói beosztásának betöltésére kiírt pályázati felhívást az alábbiak szerint  
fogadja el, hirdesse meg: 

 
„                                                 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 

KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA 

 
1. A pályázatot meghirdető szerv: 
 Sárbogárd Város Önkormányzata 
 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.  
 Tel.: 06/25-520-260. 
 
2. A meghirdetett munkahely, beosztás: 

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
 7000 Sárbogárd, József Attila 14. 

határozatlan idejű alkalmazás igazgató munkakörben, közalkalmazotti jogviszonyban, 5 évre 
szóló határozott idejű magasabb vezetői megbízás intézményvezetői beosztásra  (2012. augusztus 
01-től 2017. július 31-ig) 

 
3. Ellátandó feladatok: 

Vezeti és irányítja az intézményt, e feladatán belül az alapító okiratnak megfelelően az 
intézményegységeit: Mészöly Géza Általános Iskola, Szent István Általános Iskola, Zengő Óvoda, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat; a pedagógiai-művelődési program alapján gondoskodik 
a különböző intézményegységek együttműködéséről, tevékenységük összehangolásáról; felel az 
intézmény szakszerű, hatékony és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, az 
intézmény szakmai tevékenységének tervezéséért, szervezéséért, biztosítja az intézmény 
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Munkáltatói jogokat gyakorol és dönt az 
intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. Szakmai feladatainak részletes felsorolását a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 54-55. §-ai tartalmazzák, a gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-a tartalmazza. 

 
4. Képesítési és egyéb feltételek: 
 - A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (1)-(7) bekezdései szerint: 

• az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, illetve a fenti jogszabály (7) bekezdésére 
tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. számú melléklete 
szerinti intézményvezetői munkakör betöltéséhez meghatározott felsőfokú képesítések 
valamelyike; 

• pedagógus-szakvizsga; 
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• másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 

• legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat (kivétel fenti törvény 
18. § (6) bekezdésében foglaltak); 

• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre 
szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló alkalmazás. 

  - Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és  
    tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély; 
  - Büntetlen előélet, cselekvőképesség; 
  - Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján. 

 
5. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 
 - Nevelési-oktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat 

 
6. A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: 
 - Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. és a 138/1992.  (X.8.) 
Korm. rendelet alapján (magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 230 %-a). 
 
7. A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
 - részletes szakmai önéletrajzot, 

- az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléssel, 
- három hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítványt, 
- az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról kiadott 
munkáltatói igazolások másolatát, 
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázatának az elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e, 
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének eleget tesz. 
 

8. A pályázat benyújtásának határideje és helye: 
 2012. április 24. 
 Sárbogárd Város Önkormányzata – 7000. Sárbogárd, Hősök tere 2. –  
 
9. A pályázat elbírálásának határideje: 

2012. július 31. 
 
10. A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja: 
 2012. augusztus 01. 
 
11. A pályázatok elbírálásának rendje: 
 A pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a  véleményezési 
határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésén. 
A pályázati kiírást az Oktatási és Kulturális Közlönyben, az NKI honlapján és a helyben szokásos módon 
kell közzétenni.” 
Utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Sárbogárd Város polgármesterét értesítse 
Határidő: 2012. március 31. 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
 
   (: Fischer József  : ) sk.                                                                                 ( : Gálné Papp Erika : ) sk. 

                           polgármester                                                                                                      körjegyző 
 


