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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Jászsági Többcélú Társulás pályázatot hirdet 
a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

fő igazgatói álláshelyének  
betöltésére. 

 
A pályázat elnyerésének feltételei: 

� A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 17. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség. 

� Pedagógus-szakvizsga megléte vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) 
Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti - a pedagógus szakvizsgával egyenértékű - 
oklevél vagy szakvizsga vagy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 128. § 
(8) bekezdése szerinti - a pedagógus szakvizsgával egyenértékű - a munkakör 
ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség mellett az egyetemi vagy főiskolai 
szakirányú továbbképzésben szerzett - jogszabályban meghatározott – szakképzettség, 
továbbá a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez 
kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat vagy doktori cselekmény alapján 
szerzett doktori cím megléte a megbízás időpontjában. 

� Pedagógus-munkakörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat. 
� Büntetlen előélet 
� anyanyelvi szintű magyar nyelvtudás 
� „B” kategóriás jogosítvány 
� Számítógépes felhasználói szintű ismeretek 
� A pályázati dokumentáció hiánytalan, határidőben történő benyújtása. 

 
Az elbírálásnál előnyt jelent: 

� Vezetői tapasztalat, 
� Szervezési tapasztalat, 
� Normatíva igénylés rendszerével kapcsolatos ismeretek, 
� A pályázati feltételekben meghatározottaknál magasabb informatikai ismeretek, 
� Rugalmasság, kreativitás, 
� Határozott fellépés, 
� Jó kommunikációs készség, 
� Jászsági kötődés, 
� Saját gépjármű. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

− Részletes, fényképes, szakmai önéletrajzot, 
− Az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel (min. 7 oldal, max. 10 oldal – gépelt A/4-es Times New Roman 
betűtípus, 12-es betűméret), 

− Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolatát, 
− Igazolást arról, hogy a pályázó pedagógus szakvizsgával, vagy azzal egyenértékű 

oklevéllel, szakvizsgával vagy fent meghatározott szakképzettséggel, fokozattal vagy 
címmel fog rendelkezni a megbízás időpontjában (igazolás módja: pedagógus 
szakvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél, szakvizsga vagy fent meghatározott 
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szakképzettség, fokozat, cím  meglétét igazoló dokumentum másolata, vagy eredeti 
igazolás a képző intézettől a pályázó képzésben való részvételéről és az 
oklevél/szakvizsga/szakképzettség/fokozat/cím megszerzésének várható időpontjáról, 
melynek a megbízás időpontját meg kell előznie), 

− 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
− A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (5) bekezdés 

b) pontja szerinti nyilatkozatot,  
− Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy szervezeti 

változás folytán - az intézmény fenntartójának döntése alapján - a pályázott 
munkakörben ellátandó feladat bővülhet, a munkavégzés helye változhat, s a pályázó 
pályázatát ezen körülmények ismeretében nyújtja be. 
 

A munkahely megjelölése: 
A Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény székhelye 
(5122 Jászdózsa, Széchenyi u. 9. Tel: 57/436-279; e-mail:munkaugy.jki@nethalo.hu) 
 

A leendő munkáltató: 
A Jászsági Többcélú Társulás, mint fenntartó Társulás 
 

Az ellátandó beosztás és a betöltendő munkakör megjelölése: 
A Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény főigazgatói 
álláshelye mint magasabb vezető beosztás 

 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezés szerint magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. 
Amennyiben a nyertes pályázó a munkáltatóval nem áll közalkalmazotti jogviszonyban, a nyertes 
pályázóval - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint 
- pedagógus-munkakör ellátására történő határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony 
létesítésére kerül sor.  
 
A magasabb vezető beosztásra történő megbízás időtartama:  

A magasabb vezető beosztás ellátására történő megbízás - a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak közoktatási intézményekben 
való végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) sz. Korm. rendelet rendelkezései alapján - 5 
évig tartó határozott időre történik .  

 
A megbízás várható kezdő időpontja: 

legkorábban 2011. augusztus 1. napja.  
A megbízás várható megszűnésének időpontja:  

2016. július 31. napja  
 
A magasabb vezető beosztást teljes munkaidőben szükséges ellátni. 
Az illetményezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései alapján történik. 
 
A magasabb vezető beosztáshoz kapcsolódó juttatások: 

Vezetői pótlék, melynek mértéke a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
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végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 14/C. 
§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően kerül megállapításra. 

 
A vezető beosztással járó lényeges feladatok:  

− Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatellátások jogszabályban rögzítetteknek 
megfelelő biztosítása, a szakmai munka folyamatos fejlesztése az intézmény 
illetékességi területét alkotó jászsági települések közigazgatási területén 

− Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény keretén belül 
− Az intézmény hatékony gazdálkodásának biztosítása 
− A normatíva igénylés és elszámolás helytállóságának biztosítása 
− A fenntartó és a feladatellátásban részt vevő önkormányzatok folyamatos informálása 

az intézményt érintő lényegi kérdésekről 
− A magasabb vezető heti kötelező óraszáma: 0 
− A pályázott munkakörben ellátandó feladatok köre az intézmény fenntartójának döntése 

alapján - szervezeti változás folytán – bővülhet. A fenntartói döntések meghozatala a 
pályázati eljárás ideje alatt várható, s mely döntésekről folyamatosan tájékozódhat a 
www.jaszsag.hu honlapon elérhető határozatokból és ülésanyagokból. 

 
A pályázat benyújtásának feltételei: 

- A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat a pályázati felhívásnak a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán 
történő megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani. 
A pályázat határidőben történő benyújtását az jelenti, ha a pályázat a benyújtási határidő 
alatt a benyújtásának helyére ajánlott küldeményként beérkezik. 
- A pályázat benyújtásának helye: Jászsági Többcélú Társulás Titkársága 
                           5100 Jászberény, Szabadság tér 16. 
- A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat 2 példányban, zárt borítékban, Hajdú 
László Sándor, a Társulás elnöke részére címezve, a „Jászsági Közoktatási Intézmény – 
Főigazgatói pályázat” feliratot a borítékon feltüntetve, postai úton (tértivevényes-ajánlott 
küldeményként) kell benyújtani. 

 
Az intézményre vonatkozóan további információk találhatók a www.jaszsag.hu honlapon, vagy 
érdeklődni lehet Hajdú László Sándornál, a Társulás elnökénél az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén: tel: 57/550-130, e-mail: .jaszkiser@vnet.hu 

 
A személyes meghallgatásra meghívandó pályázók – az írásbeli pályázat előzetes értékelését 
követően –a pályázat feltételeinek alakilag és tartalmilag teljes körűen megfelelő pályázatot 

benyújtó pályázók közül kerülnek kiválasztásra! 
 

A meghallgatás a Jászsági Többcélú Társulás részére kötelezettséget nem keletkeztet. 
 
Az elbírálás határideje: A pályázatok - a kétfordulós meghallgatást követően - a benyújtási 
határidő lejártát követő 60 napon belül kerülnek elbírálásra, amelynek eredményéről a pályázók 
írásban kapnak értesítést. 
 

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a Jászsági Többcélú Társulás 
fenntartja. 

Kelt: Jászberény, 2011. március 29. 


