
Izsák Város Polgármesterétől. 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. 

 
 
Tárgy: Pályázat kiírása az Izsáki Általános Művelődési Központ vezetői álláshelyére.  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Lévai Ferencné ÁMK vezető megbízatása 2015. július 31. napján lejár, így szükséges 
pályázat kiírása az alábbiak szerint: 
 
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Izsáki Általános Művelődési 
Központ intézményvezetői beosztás ellátására. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A vezetői megbízás időtartama: 2015. augusztus 1. napjától 2020. július 31. napjáig. 
 
A munkavégzés helye: 6070. Izsák Kodály Zoltán u.2. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatok: 
Az intézményvezető feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos 
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével 
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

- Főiskola/egyetemi szintű végzettség és óvodapedagógusi szakképzettség vagy a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§(8) bekezdésében 
meghatározott végzettség, 

- Cselekvőképesség, 
- Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya 

alatt, 
- Óvodapedagógus/pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 
- Óvodapedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség  
- Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 

megbízással egyidejüleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló 
okmányok másolata, 
- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 
igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, 
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 
- szakmai önéletrajz, 
- a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum ( munkáltatói igazolás, 
munkakör megnevezésével), 
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzeléseket, 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő 
kezeléséhez, 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához, 
- amennyiben a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 
megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a 
tanulmányok várható befejezéséről. 
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2015. augusztus 1. napjától 
tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 15. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Bagócsi Károly címzetes főjegyző nyújt 
a 76/568-062 –es telefonszámon. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
- Postai úton a pályázatnak Izsák Város Polgármesterének címére történő megküldésével 
(6070. Izsák Szabadság tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot, valamint  a beosztás megnevezését: Izsáki Általános Művelődési Központ  
intézményvezető.   
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után Izsák Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete dönt. 
 
A pályázat elbírálásának határideje:  2015. június 30. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
- Oktatási és Kulturális Közlöny 
- Helyben szokásos módon (ITV, hirdetmény) 
 
Kérem a pályázati felhívás elfogadását. 
I z s á k, 2015. március 24. 
 
                                                                                                    (: Mondok József:) 
                                                                                                         polgármester. 



-3- 
 
 
 
Határozat-tervezet: 
 
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testület pályázatot ír ki az Izsáki Általános Művelődési 
Központ  intézményvezetői beosztás ellátására. A pályázat teljes szövegét a jegyzőkönyv 1. 
számú melléklete tartalmazza. 
Határidő: azonnal, illetve 2015. június 30. 
Felelős:   Mondok József polgármester  
 
 
 
  
 
 
 
 


