
Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 28-án 

megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

28/2019. (III. 28.) határozata 

 

a Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgatói állás 

betöltésére vonatkozó pályázati kiírásra 

 

 

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2019. (I. 23.) számú 

határozatában a Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgatói állás betöltésére vonatkozó 

pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és a 2011. évi CXC. törvényben foglaltakat 

figyelembe véve az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az igazgatói állás betöltése ismételten nyílt 

pályázaton kerüljön meghirdetésre és az alábbi pályázati felhívást teszi közzé: 

 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5081 Szajol, Rózsák tere 1. 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

 

a 

 

Szajoli Tiszavirág Óvoda 

5081 Szajol, Szent István király út 70. 

 

IGAZGATÓI ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE 

 

 

Pályázati feltételek: 

 

a) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 

Kormányrendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet tartalmazza, 

b) felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, 

c) pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

d) legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

e) büntetlen előélet, 

f) magyar állampolgárság, 

g) cselekvőképesség, 

h) előny az intézményvezetői gyakorlat, és a felhasználói szintű MS Office (irodai 

alkalmazások) ismeret. 
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A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

 

 szakmai önéletrajz, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, 

 végzettséget igazoló okmányok hiteles másolata, 

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

 szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata, 

 a pályázó nyilatkozat, hogy hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a 

jogszabályban rögzített jogosult szervek megismerjék, 

 a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a pályázatban foglalt személyes adatok 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás 

lefolytatását, 

 a pályázó nyilatkozata abban az esetben, ha a pályázatának tárgyalását zárt 

ülésen kéri. 

 

 

Egyéb információ: 

 

 A pályázatok benyújtásának határideje: a Közszolgálati Személyzetfejlesztési 

Főigazgatóság https://kozigallas.gov.hu internetes hirdetési portálján történő 

közzétételtől számított 30 nap. 

 Az elbírálás határideje: a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 23. § (3) 

bekezdésében meghatározott, a véleményezési eljárásra rendelkezésre álló 

határidőt követő 30. nap letelte utáni első képviselő-testületi ülés. 

 Az állás a képviselő-testületi döntést követően azonnal betölthető. A kinevezés 

öt évre szól. 

 

A pályázat benyújtási címe: Szajoli Polgármesteri Hivatal 

 Szöllősi József polgármester 

 5081 Szajol, Rózsák tere 1. 

 

A borítékon fel kell tüntetni: „Óvoda igazgatói pályázat”. 

 

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad: Dr. Bartók László jegyző, az 56/446-000 

telefonszámon. 

 

A Képviselő-testület, a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelő pályázat 

hiányában, a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja. 

 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati felhívás közzétételére és a pályázati 

eljárás előkészítésével összefüggő feladatok ellátására. 

 

Határidő: 2019. július 1. 
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Felelős: Dr. Bartók László jegyző 

 

Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai Helyben 

2. Irattár 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Szöllősi József sk.    Dr. Bartók László sk. 

   polgármester       jegyző 

 

 

A kivonat készült: 2019. március 29. 

 

A kivonat hiteléül: 

   Kelemen Tímea 

          előadó 

 


