
 

 Pályázati kiírás 

 

Kétpó Község Önkormányzata 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet az Arany János Általános Művelődési Központ 

igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, 2017. augusztus 

16-tól 2022.augusztus 15-ig. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5411 Kétpó, Ond Vezér út 26.  

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű működését, az 

alapító okiratban meghatározott célkitűzések megvalósítását. Felelős az ésszerű és takarékos 

gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért; az intézmény kezelésében lévő vagyon 

rendeltetésszerű használatáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatott 

közalkalmazottak felett, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok,szabályzatok az 

irányadók. 

Pályázati feltételek:  

 büntetlen előélet  

 magyar állampolgárság,  

 Főiskola, óvodapedagógus; 

 az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai 

gyakorlat,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 pedagógus szakvizsga 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok: 

 pályázó részletes szakmai önéletrajza, 

 végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata, 

 szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzelésekkel, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről 

szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására,  

 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
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 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen 

történő tárgyalásához 

 nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 26. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keresztes Péter Pál polgármester a 56/333-

294-es telefonszámon nyújt. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak Kétpó Község Önkormányzata címére (5411 Kétpó, Almásy tér 1.) 

történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat az Arany János Általános 

Művelődési Központ igazgatói állására” 

Elektronikus úton Keresztes Péter Pál polgármester részére a jegyzo@ketpo.hu e-mail címen 

keresztül. 

Személyesen: Keresztes Péter Pál polgármester 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követően szakmai bizottság hallgatja meg. Az igazgatói 

megbízásról – a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján – Kétpó Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Kétpó Község Honlapja (www.ketpo.hu),  

admin.kozigallas.gov.hu,  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 21. 
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