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Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája intézményvezetőjének, Édes Attilának 
megbízása 2012. július 15-én lejár. 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról 
szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján az intézményvezetői állásra pályázatot kell 
kiírni.  A Kjt. 20/A. § 6) bekezdése szerint a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 
napon belül a kinevezési, megbízási jogkor gyakorlója által létrehozott legalább 3 tagú, a 
betöltendő munkakör feladatait érintően szekértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, 
majd tesz javaslatot a döntéshozó felé. 
 
 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében foglaltak 
szerint pályázatot ír ki Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája intézményvezetői 
megbízására. 

1. A pályázatokat véleményező bizottság feladatait Pásztó Városi Önkormányzat 
Intézményirányítási és Szociális Bizottsága látja el a vonatkozó jogszabály szerint.  

2. A pályázati felhívást a polgármester 8 napon belül jelentesse meg a Nemzeti 
Közigazgatási Intézet internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, 
valamint Pásztó város honlapján. 

 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
 
Pásztó, 2012. január 20. 
 
 

Sisák Imre 
          polgármester 

 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
          Dr. Tasi Borbála 
         címzetes főjegyző 
 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Pásztó Városi Önkormányzat 
Általános Iskolája intézményvezetői munkakörének betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (2) és (4) 
bekezdései alapján. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
- teljes munkaidő 
- vezetői megbízás határozott időre, 2012. 07. 16 – 2017. 07. 15-ig szól. 

 
A munkavégzés helye: 

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája - 3060 Pásztó, Nagymező út 36., és  
tagintézményei 

 
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolájának vezetése és 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 és 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. 
 
Hiánypótlásnak helye nincs. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. 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- testület ülésén. 
 
A Képviselő- testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 

- a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja, www.kozigallas.gov.hu 
- Oktatási és Kulturális Közlöny 
- www.paszto.hu 

 
 
Pásztó, 2012. január  
 
 
 
 


