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Tisztelt Képviselı-testület! 

 
A képviselı-testület 2007. decemberi ülésén úgy döntött, hogy a Békés Városi Kulturális 

Központ igazgatói álláshelyét eredménytelen pályázati forduló miatt ismételten meghirdeti. A 
pályázati kiírást december 22-én megküldtük a Kulturális Közlöny szerkesztıségének,  ezek után 
azonban megjelent a 388/2007. (XII.23.) Korm. rendelet, mely a közalkalmazotti pályázati eljárást 
részben újraszabályozza. Ennek oka a pályázatok 2008. január 1-tıl kötelezı internetes közzététele, 
amit azonban a rendelet a közmővelıdési-közgyőjteményi szférában részben visszamenıleges 
hatállyal, részben idıbeli korlátozással vezet be. A rendelet 5.§.-a szerint: „A 2008. január 1. elıtt 
közzétett magasabb vezetıi, vezetıi feladat önálló munkakörben történı ellátására kiírt 
pályázatokat vissza kell vonni vagy módosítani kell úgy, hogy a meghirdetett vezetıi, magasabb 
vezetıi munkakör 2008. július 1-jénél elıbb nem tölthetı be.” 

A pályázati kiírást ennek megfelelıen módosítanunk kell: „a kinevezés ideje 2008. július 1. 
– 2013. június 30.” dátumra. A pályázati kiírásban a végzettségek megnevezése a kormányrendelet 
szövegével egyezıen került megfogalmazásra. 

A Békés Városi Óvoda vezetıjének 5 évre szóló vezetıi megbízása 2008. július 31-ével 
lejár, illetve a Békési Kistérségi Iskola vezetésével a képviselı-testület pályázati kiírás nélkül 
Farkas Lászlónét 1 évre, 2008. július 31-éig bízta meg. A két álláshelyet meg kell hirdetnünk. 

Kérem a képviselı-testületet a módosítás, illetve a pályázati kiírások elfogadására. 
Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete a Békés Városi Kulturális Központ igazgatói álláshelyére 
kiírt pályázatát a melléklet szerint módosítja. 

A képviselı-testület 2008. augusztus 1-tıl 5 év határozott idıre szóló pályázatot ír ki a Békési 
Kistérségi Iskola, illetve a Békés Városi Óvoda igazgatói álláshelyére. 

 

Határid ı: intézkedésre azonnal 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 
Békés, 2008. január l6. 

Izsó Gábor 
polgármester 
  

Jogi ellenjegyzı 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzı 



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

KÖZZÉTÉTELI ADATLAP  
 
I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai 
1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma 
2. A közzétételi adatlapot kitöltı személyügyi munkatárs neve 
3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett - iktatószáma 
4. A munkáltató megnevezése:  Békés Város Képviselı-testülete 
5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: Izsó Gábor polgármester 
6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók 
Békés Város Polgármesteri Hivatala 5630 Békés, Petıfi S. u. 2. 
7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ 
8. A munkáltató részérıl a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt 

személy(ek) neve, e-mail címe, telefonszáma 
(A 7-8. pont kitöltése nem kötelezı) 
II. A betöltendı munkakörre vonatkozó adatok 
1. A munkakör megnevezése: általános iskolai pedagógus 
2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetıi megbízás megnevezése: igazgató 
3. A vezetıi megbízás szintje: magasabb vezetı 
4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre 

sor kerül: 
Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat,  5630 Békés, Jantyik u. 21-25. 
5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: Békési Kistérségi 

Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat,  5630 
Békés, Jantyik u. 21-25. 

6. A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2008. augusztus 1. 
7. A jogviszony idıtartama: határozatlan 
8. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı 
9. Vezetıi megbízás esetén a megbízás idıtartama: kinevezéstıl számított 5 év 
10. A munkavégzés helye: Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti 

Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat,  5630 Békés, Jantyik u. 21-25. 
11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok 

felsorolása: 
o Vezetıi feladatok: munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása, 
o Szakmai feladatok: Intézményi igazgatási feladatok 

12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra 
vonatkozó egyéb jogszabályok, belsı szabályzatok megnevezése: -  

13. A munkakör, vezetıi megbízás betöltéséhez elvárt képzettség, végzettség, 
tapasztalat, felsıfokú általános v. középiskolai pedagógus végzettség,  5 év általános 
iskolai gyakorlat 

14. A munkakör, vezetıi megbízás betöltéséhez elvárt/elınyt jelentı nyelvtudás 
szintje, nyelvvizsga típusa 

15. A munkakör betöltéséhez elvárt/elınyt jelentı informatikai rendszerismeret 
16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa 
17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenırzés szintje 
18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat 
19. Egyéb feltételek a munkakör betöltéséhez:  
20. A munkakör betöltıjétıl elvárt kompetenciák 



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

III . A munkakörre kiírandó pályázat adatai 
1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: azonnal 
2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása 

o Diplomamásolat 
o Erkölcsi bizonyítvány 
o Szakmai önéletrajz 
o Vezetıi program 
o 5 év általános iskolai gyakorlat igazolása 

3. A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstıl számított 30 nap 
4. A pályázat benyújtásának módja: ajánlott küldeményként vagy személyesen 
5. A pályázat benyújtásának feltételei 
6. A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 26. 
7. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a bíráló bizottság (Kulturális és Sport 

Bizottság) javaslatára a képviselı-testület minısített többséggel dönt. 
8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: Oktatási Közlöny 
9. A pályázat elektronikusan történı 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 kötelezı.) 
 



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

KÖZZÉTÉTELI ADATLAP  
 
I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai 
1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma 
2. A közzétételi adatlapot kitöltı személyügyi munkatárs neve 
3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett - iktatószáma 
4. A munkáltató megnevezése:  Békés Város Képviselı-testülete 
5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: Izsó Gábor polgármester 
6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók 
Békés Város Polgármesteri Hivatala 5630 Békés, Petıfi S. u. 2. 
7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ 
8. A munkáltató részérıl a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt 

személy(ek) neve, e-mail címe, telefonszáma 
(A 7-8. pont kitöltése nem kötelezı) 
II. A betöltendı munkakörre vonatkozó adatok 
1. A munkakör megnevezése: közmővelıdési szakember 
2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetıi megbízás megnevezése: igazgató 
3. A vezetıi megbízás szintje: magasabb vezetı 
4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre 

sor kerül: 
Békés Városi Kulturális Központ 5630 Békés, Jantyik u. 23-25. 
5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: Békés Városi Kulturális 

Központ 5630 Békés, Jantyik u. 23-25. 
6. A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2008. július 1. 
7. A jogviszony idıtartama: határozatlan 
8. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı 
9. Vezetıi megbízás esetén a megbízás idıtartama: kinevezéstıl számított 5 év 
10. A munkavégzés helye: Békés Városi Kulturális Központ 
11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok 

felsorolása: 
o Vezetıi feladatok: munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása, 
o Szakmai feladatok: Békés város kulturális, civil életének szervezése 

12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra 
vonatkozó egyéb jogszabályok, belsı szabályzatok megnevezése: -  

13. A munkakör, vezetıi megbízás betöltéséhez elvárt képzettség, végzettség, 
tapasztalat: Egyetemi szintő szakirányú végzettség  vagy egyetemi szintő 
végzettség és felsıfokú szakirányú szakképesítés  vagy fıiskolai szintő 
szakirányú végzettség, 5 év közmővelıdési gyakorlat 

 
14. A munkakör, vezetıi megbízás betöltéséhez elvárt/elınyt jelentı nyelvtudás 

szintje, nyelvvizsga típusa 
15. A munkakör betöltéséhez elvárt/elınyt jelentı informatikai rendszerismeret 
16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa 
17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenırzés szintje 
18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat 
19. Egyéb feltételek a munkakör betöltéséhez:  
20. A munkakör betöltıjétıl elvárt kompetenciák 



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

III . A munkakörre kiírandó pályázat adatai 
1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: azonnal 
2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása 

o Diplomamásolat 
o Erkölcsi bizonyítvány 
o Szakmai önéletrajz 
o Vezetıi program 
o 5 év közmővelıdési gyakorlat igazolása 

3. A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstıl számított 30 nap 
4. A pályázat benyújtásának módja: ajánlott küldeményként vagy személyesen 
5. A pályázat benyújtásának feltételei 
6. A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 26. 
7. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a bíráló bizottság (Kulturális és Sport 

Bizottság) javaslatára a képviselı-testület minısített többséggel dönt. 
8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: Kulturális Közlöny  
9. A pályázat elektronikusan történı 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 kötelezı.) 
 



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

KÖZZÉTÉTELI ADATLAP  
 
I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai 
1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma 
2. A közzétételi adatlapot kitöltı személyügyi munkatárs neve 
3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett - iktatószáma 
4. A munkáltató megnevezése:  Békés Város Képviselı-testülete 
5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: Izsó Gábor polgármester 
6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók 
Békés Város Polgármesteri Hivatala 5630 Békés, Petıfi S. u. 2. 
7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ 
8. A munkáltató részérıl a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt 

személy(ek) neve, e-mail címe, telefonszáma 
(A 7-8. pont kitöltése nem kötelezı) 
II. A betöltendı munkakörre vonatkozó adatok 
1. A munkakör megnevezése: óvodapedagógus 
2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetıi megbízás megnevezése: óvodavezetı 
3. A vezetıi megbízás szintje: magasabb vezetı 
4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre 

sor kerül: 
Békés Városi Óvoda, 5630 Békés, Petıfi u. 4. 
5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: Békés Városi Óvoda, 

5630 Békés, Petıfi u. 4. 
6. A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2008. augusztus 1. 
7. A jogviszony idıtartama: határozatlan 
8. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı 
9. Vezetıi megbízás esetén a megbízás idıtartama: kinevezéstıl számított 5 év 
10. A munkavégzés helye: Békés Városi Óvoda, 5630 Békés, Petıfi u. 4. 
11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok 

felsorolása: 
o Vezetıi feladatok: munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása, 
o Szakmai feladatok: Intézményi igazgatási feladatok 

12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra 
vonatkozó egyéb jogszabályok, belsı szabályzatok megnevezése: -  

13. A munkakör, vezetıi megbízás betöltéséhez elvárt képzettség, végzettség, 
tapasztalat, felsıfokú óvodapedagógus végzettség,  5 év óvodai gyakorlat 

 
14. A munkakör, vezetıi megbízás betöltéséhez elvárt/elınyt jelentı nyelvtudás 

szintje, nyelvvizsga típusa 
15. A munkakör betöltéséhez elvárt/elınyt jelentı informatikai rendszerismeret 
16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa 
17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenırzés szintje 
18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat 
19. Egyéb feltételek a munkakör betöltéséhez:  
20. A munkakör betöltıjétıl elvárt kompetenciák 
(A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelezı. A 4. pont kitöltése csak 

akkor kötelezı, ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. A 14-20. pont, illetve az elınyt 
jelentı kategóriák kitöltése nem kötelezı.) 



III . A munkakörre kiírandó pályázat adatai 
1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: azonnal 
2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása 

o Diplomamásolat 
o Erkölcsi bizonyítvány 
o Szakmai önéletrajz 
o Vezetıi program 
o 5 év általános iskolai gyakorlat igazolása 

3. A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstıl számított 30 nap 
4. A pályázat benyújtásának módja: ajánlott küldeményként vagy személyesen 
5. A pályázat benyújtásának feltételei 
6. A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 26. 
7. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a bíráló bizottság (Kulturális és Sport 

Bizottság) javaslatára a képviselı-testület minısített többséggel dönt. 
8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: Oktatási Közlöny 
9. A pályázat elektronikusan történı 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 kötelezı.) 
 


