Kivonat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 29-én
megtartott nyílt, képviselı-testületi ülésének jegyzıkönyvébıl
62/2010. (IV. 29.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény magasabb vezetıi
állás pályázatának kiírása
Határozat
1.)

Sándorfalva Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján
pályázatot ír ki

a Sándorfalva Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
intézményvezetıi ( magasabb vezetıi beosztás ) álláshelyére
A közalkalmazotti jogviszony tartalma: 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.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı
Az intézményvezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 5
évig szól, 2010. augusztus 15-2015. augusztus14.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6762 Sándorfalva,Alkotmány krt. 15-17.
Az intézményvezetı által ellátandó feladatok: A Közoktatási törvény alapján – felelıs az
intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, a magas szintő pedagógiai munkáért, az
ésszerő és takarékos gazdálkodásáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény
dolgozói felett, és dönt az intézmény mőködésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet
a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
- büntetlen elıélet
- cselekvıképesség
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározottak szerinti fıiskolai, szakirányú tanár vagy mővész végzettség
- pedagógus szakvizsga
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat (a Közoktatási
törvény 18. § (5)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezésekre tekintettel)
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:

- hasonló munkakörben szerzett, legalább 1 év vezetıi gyakorlat
A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajz
az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program a szakmai
helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzelésekkel
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
a képesítést igazoló dokumentumok másolata
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul
nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról
A munkakör betöltésének idıpontja:
A munkakör legkorábban: 2010. augusztus 15-töl tölthetı be.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgálat
központi honlapján való megjelenéstıl számított 60. nap. Ha ez hétvégére, vagy
munkaszüneti napra esik, akkor a határidı a következı munkanap.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton vagy személyesen Sándorfalva Város Önkormányzata
Képviselı-testületének címezve, Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatalában kell
benyújtani (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.). A borítékon kérjük feltüntetni:
„Pályázat
Sándorfalva
Térségi
Alapfokú
Mővészetoktatási
Intézmény
intézményvezetıi álláshelyére”.
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást Dr. Kovács Beáta jegyzı nyújt a 62/572961-es telefonszámon.
A pályázat elbírálása: A jogszabályi elıírások szerint. A pályázatok véleményezését
a képviselı-testület által megválasztott munkacsoport készíti elı, a Képviselı-testület
dönt. A pályázatokat az Oktatási szakértıi Névjegyzékben szereplı szakértı
véleményezi. A pályázatokat a véleményezési határidı lejártát követı 30 nap

eltelte utáni elsı Képviselı-testületi ülésre be kell terjeszteni.
2.)

Sándorfalva Város Képviselı-testülete a pályáztató részérıl a pályázatokat
véleményezı munkacsoport tagjának megválasztja:
- Kakas Béla polgármestert
- Nógrádi Erikát, a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét
- Szaniszló Józsefet , a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság alelnökét
- felkéri Vágó János oktatási szakértıt

3.)

A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a pályázati kiírás jogszabályban
meghatározott
megjelentetésérıl, valamint a Kjt. végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben elnevezéső 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (9)-(11)
bekezdésében meghatározott szervezetek véleményezési joga biztosításáról
gondoskodjon.

4.)

A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a pályázatokat véleményezı szervezetek és
a 2.) pontban meghatározott munkacsoport javaslatait figyelembe véve, a pályázatokat
döntés céljából terjessze a Képviselı-testület elé.

Határidı: azonnal, illetıleg folyamatos
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı

Határozatról értesül:
1.
Kakas Béla polgármester
2.
Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.
Nógrádi Erika képviselı
4.
Szaniszló József képviselı
5.
Vágó János oktatási szakértı
6.
Irattár.

K.m.f.
Kakas Béla sk.
polgármester

Dr. Kovács Beáta sk.
jegyzı

Jegyzıkönyv hitelesítık:

Dr. Bertalan Zoltán sk.
képviselı

Kivonat hiteles:
Sándorfalva, 2010. május 3.

Kivonat hiteléül:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı

Gonda László sk.
képviselı

