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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-i üléséről. 

 

Napirend: A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói 

állására pályázat kiírása 

 

190/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására 

pályázat kiírásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) 

Kormányrendeletben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állásának betöltésére pályázatot ír ki a 

határozat mellékletét képező tartalommal. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról   

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdése alapján megbízza az Oktatási, Sport 

és Kulturális Bizottságot, hogy a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a 

pályázó(ka)t  meghallgassa.  

 

Határidő: 2011. május 26. napját követő 5 munkanapon belül (KSZK honlapján történő 

megjelenés, illetve megküldés az Oktatási és Kulturális Közlöny szerkesztősége részére, valamint a 

helyben szokásos módon történő közzétételre)             

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 
Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Dr. Vörös Mária aljegyző  

3. Valamennyi Osztályvezető 

4. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 

K.m.f. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   dr. Vörös Mária s. k. 

       polgármester         aljegyző  

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. május 27. 

Farkasné Fazekas Mária  

               jkv. 
 



 

 

 

190/2011.  (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 pályázatot ír ki 

 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, 

figyelembe véve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a közalkalmazottakról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény és a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendeletben foglaltakat 

 

a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói 

állásának betöltésére 

 

az alábbi tartalommal: 

 

A pályázatot meghirdető szerv:    Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

Munkahely: Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

              2740 Abony, Kálvin u. 11. 

 

Munkáltatói jog gyakorlója: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

Munkakör: igazgató 

 

A magasabb vezetői beosztás időtartama: 5 év; 2011. augusztus 15. - 2016. augusztus 14.  

 

Az állás betöltésének ideje: 2011. augusztus 15.  

 

A magasabb vezető megbízással járó feladatok:  

- feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, a munkatervben 

meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezése 

- gondoskodik az intézményben folyó szakmai tevékenység feltételeiről; koordinálja az 

intézményben folyó pedagógiai tevékenységet; ellenőrzi az intézményben folyó tevékenységek, 

foglalkozások, rendezvények folyamatát, színvonalát 

- felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért, és 

a takarékos gazdálkodásért 

- összeállítja és elkészíti a fenntartó által meghatározott szempontok és ütemezés szeri int a 

szakmai, tematikai és/vagy működési beszámolókat, elemzéseket 

- dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály 

hatáskörébe utal 

- működteti az intézmény minőségirányítási programját 

- irányítja és ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját 

- gyakorolja a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban 

biztosított, hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket 

 

Pályázati feltételek: 

 felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség 

 legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 

 pedagógus-szakvizsga 



 

 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

 a pályázó szakmai életrajzát, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket,  

 az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,  

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

 pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában 

részt vevők, valamint az illetékes bizottságok és a képviselő-testület megismerhesse, abba 

betekinthessen 

 nyilatkozatot arról (a személyes adatokról szóló 1992. évi LXIII.  törvény 3. § (1) bekezdése 

alapján), hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat elbírálásában részt vevők betekintési 

jogának gyakorlásához hozzájárul 

 nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 

szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 
 

Juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. 

(X. 8.) Kormányrendelet alapján kerül megállapításra.  

 

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően. 

                 

A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 

Képzési Központ internetes oldalán történő megjelenéstől 

számított 30 nap (2011. 07. 02.) 

 

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán 

történő megjelenés időpontja: 2011. 06. 02. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidő lejártát követő 30 nap utáni első 

képviselő-testületi ülés időpontja.  

 

Egyéb információk: A pályázatot Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármesternek címezve, zárt 

borítékban (személyesen vagy postai úton) 2 példányban kell beadni. 

Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A pályázattal kapcsolatos felvilágosításra a Jegyzői Titkárságon (53) 360-135/119 vagy (53) 360-010  

telefonszámon kérhető.  

 

 

 

 

 


