
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 5-én megtartott 

soron kívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Boldog István polgármester 

                        Vágner Olivér képviselő 

   Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

                         Finta Adrienn jegyző 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 3 fő képviselő az 

ülésen jelen van, Kecskés Mihályné és Keresztes Péter Pál képviselők igazoltan vannak távol, 

a képviselő-testület határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Vágner Olivér képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: telefonon történt a soron kívüli képviselő-testületi ülés 

összehívása, javaslom a következő  napirendi pont megtárgyalását: 

 

Napirend 

 

1./ Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ magasabb vezetői beosztására 

pályázat kiírásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

A napirendet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ magasabb vezetői beosztására 

pályázat kiírásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2012.(VII.05.) önkormányzati határozata 

 

Arany János Általános Művelődési Központ magasabb vezetői beosztására pályázat 

kiírásáról 

 



Kétpó Község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 9.§. (4) bekezdése, az 1992. évi 

XXXIII. tv. 23.§. (1)-(3) bekezdése, az 1993. évi LXXIX. Tv. 102.§. (2) bek. e.)pontja, a 

módosított 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5.§-a, és a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 12. §-a 

alapján – a magasabb vezetői beosztásra pályázatot hirdet az alábbiak szerint. 

 

Munkahely: Arany János Általános Művelődési Központ 

                     5411 Kétpó, Almásy tér 2. 

 

Beosztás: igazgató 

 

A megbízás időtartama: 5 év 

A megbízás kezdő időpontja: 2012. szeptember 01.- 2017. augusztus 31. 

 

A megbízás feltételei:  

- főiskolai szintű pedagógus végzettség  

- büntetlen előélet, 

- magyar állampolgárság, 

- cselekvőképesség, 

- legalább ötéves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

 

Előnyt jelent: 

- közoktatási vezető szakképzettség, 

- közoktatás területén szerzett intézményvezetői szakmai gyakorlat. 

 

A bérezés és egyéb juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint és vezetői pótlék 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:  

- szakmai önéletrajzot 

- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléssel, 

- végzettséget igazoló okirat/ok/ másolatát, 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 

 

A pályázat benyújtásának formája: írásban, zárt borítékban „pályázat” megjelöléssel 

A pályázat benyújtásának helye: Kétpó Községi Polgármesteri Hivatal 

             5411 Kétpó, Almásy tér 1.  

                                                         Finta Adrienn jegyző 

 

A pályázat benyújtásának ideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő 

megjelenést követő 30 nap 

 

 

 



A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 17. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István polgármester 

   Finta Adrienn jegyző 

 

Erről értesülnek: 1. Boldog István polgármester 

                            2. Képviselő-testület tagjai helyben 

      3. Finta Adrienn jegyző 

      4. Arany János Általános Művelődési Központ 

 

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

/ Boldog István /    kmf.   / Finta Adrienn / 

  polgármester                 jegyző 

 

 

 

 

/ Vágner Olivér /      / Virágné Lukács Gabriella / 

    képviselő             képviselő 

 


