
Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület - Tiszaalpár 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár, 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14.  
 

igazgató (magasabb vezetı)  

munkakör betöltésére.  
 
Pályázatot meghirdetı szerv neve, címe: 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 
6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
 
Meghirdetett munkahely: 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 
6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 
intézményvezetı, igazgató  
 
Képesítési és egyéb feltételek: 

� az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez 
szükséges – a Közoktatási törvény 17. § (1)–(2) bekezdésben felsorolt – felsıfokú 
iskolai végzettség és szakképzettség  

� pedagógus szakvizsga 
� legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett  szakmai gyakorlat  
� magyar állampolgárság 
�         cselekvıképesség,büntetlen elıélet Kjt.20.§ szerint 
� másodszor és további alkalommal történı megbízás esetén a pedagógus-

szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettség; 
 
Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb:   
Állás elfoglalásának ideje: 2012. 08.16.    
A vezetıi megbízás 2017. augusztus 15-ig, öt évre szól. 
Pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.  
Pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31.  
Illetmény , juttatás:       
Kjt. és a végrehajtási rendelet rendelkezési az irányadók. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

� legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása  
� szakmai önéletrajz  
� három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
� a végzettséget igazoló oklevelek másolata  
� a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul  
� a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 

5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti idıben vagyonnyilatkozatot tesz  
� szakmai helyzetelemzésre épülı vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel  



� Nyilatkozatot, hogy a magasabb vezetıi megbízás elnyerése esetén a pályázóval 
szemben a Kjt. 41. §. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. 

� Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat 
megtárgyalását. 

 
A nyertes pályázónak az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrıl szóló 2007. évi CLII. 
törvény alapján vagyonnyilatkozatot kell tennie. 
 
A pályázat benyújtásának módja: papír alapon, három eredeti példányban, zárt borítékban, a 
borítékon „Intézményvezetıi pályázat” megjelölésével kell benyújtani postai úton vagy 
személyesen. 
Postacím: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
 
 


