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Tárgy:  Békési Kistérségi Iskola igazgatói álláshelye Sorszám: IV/13 

Előkészítette: Sápi András 
Igazgatási Osztály 

Döntéshozatal módja: 
Minősített többség az SZMSZ 12. 
§ (4) bekezdés b) pontja alapján 

Véleményező 
bizottság: 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, 
Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. március 31-i ülésére 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Békési Kistérségi Iskola igazgatója írásban kérte közalkalmazotti jogviszonya és vezetői 
megbízása 2011. augusztus 31. napjával történő megszüntetését. Farkas Lászlóné igénybe kívánja 
venni az 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdése alapján a 40 év munkaviszony utáni 
nyugdíjba vonulás lehetőségét. 

Úgy gondolom, Farkas Lászlóné döntését tiszteletben kell tartanunk, így kérem a képviselő-
testületet a kérelem jóváhagyására. 

A kérelem abból a szempontból jó időben érkezett, hogy még van időnk a pályázat kiírására. Az 
elmúlt 20 évben mindig azt a gyakorlatot követtük, hogy a tantestületek úgy mehettek szabadságra, 
hogy tudták azt, hogy szeptembertől ki vezeti az iskolát.  

 

Kérem a Képviselő-testületet a határozatok elfogadására. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Farkas Lászlóné, Békési Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
igazgatója munkaviszonyának 2011. augusztus 31. napjával lemondással történő 
megszüntetéséhez hozzájárul. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Általános Iskola, 
Alapfokú M űvészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói álláshelyére 
az alábbi pályázatot írja ki: 

388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 

Közzétételi adatlap 

I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai 

1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma 

2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve 

3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett - iktatószáma 

4. A munkáltató megnevezése: Békés Város Képviselő-testülete 

5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: Izsó Gábor polgármester 

6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók 
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Békés Város Polgármesteri Hivatala, 5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 

7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ 

8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) 
neve, e-mail címe, telefonszáma 

(A 7-8. pont kitöltése nem kötelező) 

II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok 

1. A munkakör megnevezése: Közös igazgatású közoktatási intézmény vezetője 

2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése: igazgató 

3. A vezetői megbízás szintje: magasabb vezető 

4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre sor 
kerül: Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat, 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. 

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: Békési Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, 5630 Békés, Jantyik 
M. u. 21-25. 

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. 09. 01. 

7. A jogviszony időtartama: határozatlan 

8. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama: 2011. 09. 01. – 2016. 08. 31. 

10. A munkavégzés helye: Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. 

11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok felsorolása: 

o Vezetői feladatok: munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása, 
o Szakmai feladatok: általános iskola, AMI, pedagógiai szakszolgálat szakmai 

irányítása 
12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra 

vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: -  

13. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat:  

• Pedagógus munkakör betöltésére jogosító végzettség és szakképzettség. 
• Pedagógus szakvizsga. 
• Második és további kinevezés esetén közoktatás-vezetői végzettség. 
• Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat. 
14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás szintje, 

nyelvvizsga típusa 
15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret 

16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa 

17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje 

18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat 

19. Egyéb feltételek a munkakör betöltéséhez:  
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20. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák: a pályázat elbírálása során előnyt jelent 
integrált közoktatási intézményben szerzett vezetői tapasztalat megléte 

(A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelező. A 4. pont kitöltése csak akkor 
kötelező, ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. A 14-20. pont, illetve az előnyt jelentő 
kategóriák kitöltése nem kötelező.) 

III . A munkakörre kiírandó pályázat adatai 

1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: 2011. 04. 29. 

2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása 

o Diplomamásolat(ok) 
o Erkölcsi bizonyítvány 
o Szakmai önéletrajz  
o Vezetői program 
o Szakmai gyakorlat igazolása 
o nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
o nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 

CLII. törvényben előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 
o nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e a nyilvános képviselő-testületi ülésen 

történő döntéshozatalhoz.  

3. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. 05. 31. 

4. A pályázat benyújtásának módja: ajánlott küldeményként vagy személyesen 

5. A pályázat benyújtásának feltételei 

6. A pályázat elbírálásának határideje: 2011. 06. 30. 

7. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a bíráló bizottság személyes meghallgatást 
követő javaslatára a Képviselő-testület minősített többséggel dönt. 

8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: Oktatási és Kulturális 
Közlöny, 2011. április 29. 

9. A pályázat elektronikusan történő benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt 
munkatárs neve, e-mail címe: - 

10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma 

(A 9-10. pont kitöltése nem kötelező.) 

Határid ő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2011. március 25. 

Izsó Gábor 
polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

 
Pénzügyi ellenjegyző 


