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IV-118/22.662/2011. sz. határozat 
 
 
Tárgy:  Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 

intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Selyemréti Általános és 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola intézményvezetői álláshelyére történő pályázat 
kiírására” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
 
1) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet szerinti 

tartalommal a Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
intézményvezetői beosztására 2011. október 1-jétől 2016. július 31-ig terjedő határozott 
időre. 

 
2) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a pályázati felhívásnak a Nemzeti 

Közigazgatási Intézet (NKI) internetes oldalán, valamint a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium hivatalos lapjában történő megjelentetését. 

 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Határid ő:  a közgyűlés döntését követő 8 napon belül 
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 Méhész Katalin sk.      Dr. Kriza Ákos sk. 
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A kiadmány hiteléül: 
 
 

kiadó 



MELLÉKLET 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet szerinti tartalommal 
 
a Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola intézményvezetői  (igazgató) 
beosztásának ellátására 2011. október 1-jétől 2016. július 31-ig terjedő határozott időre. 
 
Az igazgató feladata: 
 
Az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a 
jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított 
jogköröket. 
 
A igazgatói beosztás ellátáshoz szükséges feltételek: 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (1) bekezdése és 128. § (22) bekezdése, 
valamint a Pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 
részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 20. §-ának 
(2) és (5) bekezdése alapján: 
 

• az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga, 
középiskolában egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus 
szakvizsga, 

• másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében 
szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

• legalább öt év – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – pedagógus munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 

• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
• intézményvezetői gyakorlat. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
 

• szakmai önéletrajzot, 
• az intézményvezetésre vonatkozó vezetési programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel, 
• a végzettséget igazoló eredeti okmányokat, vagy azok közjegyző által hitelesített másolatát, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
• a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában 

résztvevők, valamint a képviselő testület megismerhesse, illetve abba beletekinthessen, 
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot, 
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv  41. § 

(2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. 
 
A megbízás 2011. október 1-jétől 2016. július 31-ig terjedő határozott időtartamra szól. 
Az intézmény fenntartói döntésen alapuló átszervezése esetén a pályázati kiírás  visszavonható. 
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A 



magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott – a kinevezés szerinti munkaköre mellett 
– látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. 
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: tanár. 

 
A pályázatokat a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) internetes oldalán 
történő megjelenését követő 30 napon belül 2 példányban, a borítékon „Intézményvezetői pályázat” 
megjelöléssel kell benyújtani Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteréhez címezve (3525 Miskolc, 
Városház tér 8. sz.). 
 
A pályázat elbírálásának határideje 2011. szeptember 30. 
 
A megbízás vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához kötött. 
 
Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására az 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 
ezen törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm.rendelet 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 
További felvilágosítás kérhető a (46) 512-778-as telefonszámon. 
 


