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órakor rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. 

 

 

Ülés helye: Képviselői Irodaház  

 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. A PS ÁMK Cserkeszőlő intézményvezetői (magasabb vezető) pályázati kiírása. 
Előadó: polgármester 

 

 

Cserkeszőlő, 2021. július 27. 

 

 

             

 Gyóllai László sk. 

  bizottság elnöke 

     



Cserkeszőlő Község Jegyzőjétől 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

   

 

Előterjesztés 

a PS ÁMK Cserkeszőlő Intézményvezetői (magasabb vezető) pályázati kiírására. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a PS ÁMK Cserkeszőlő intézményvezetője 2021.08.31. napjával, 
áthelyezéssel kérte a közalkalmazott jogviszonyának megszüntetését.  

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint magasabb vezetői beosztásra pályázatot kell 
kiírni, melynek feltételeit a munkáltató, jelen esetben a Képviselő-testület határozza meg, a 
pályáztatással kapcsolatos feladatokat a Jegyző látja el.  

Az elfogadott pályázati kiírást a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, az Oktatási Közlönyben, az 
Önkormányzat honlapján kell megjelentetni.  

A pályázat kiírása megjelenésétől számítottan 30 napon belül lehet a pályázatot benyújtani. A benyújtási 
határidő lejártát követően a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához a pályázati anyagot a 
szakalkalmazotti értekezlet részére át kell adni, akik az átadás napját követő első munkanaptól legalább 
30 napig véleményezhetik a pályázati anyagokat. A szakalkalmazotti értekezlet ezen időn belül 
kialakítja szakmai véleményét a pályázók vezetési programjáról, emellett biztosítani kell, hogy a 
Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve is a vezetési programról véleményt nyilváníthasson. A 
pályáztató a kialakított véleményekkel együtt megküldi a pályázatot a megbízási jogkör gyakorlójának 

(Képviselő-testület, Polgármester). A jegyző a pályázatokat a véleményezési határidő lejártát követő 30. 
napot követő első Képviselő-testületi ülésre benyújtja. 

Ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, mert nem volt 
pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást, a köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos 
feladatok ellátására nyilvános pályázati kiírás nélkül vezetői beosztás ellátására szóló megbízást adható 
a megfelelő feltételekkel rendelkező személynek. A Köznevelési Intézmény vezetésével kapcsolatos 
feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül legfeljebb 1 évig láthatók el.  

Többcélú intézményben Intézményvezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik az intézmény által 
ellátott feladatra létesíthető Intézményvezetői megbízásához szükséges feltételekkel rendelkezik.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján fogadják el az előterjesztést. 

 

Cserkeszőlő, 2021.07.20. 

 

 dr. Tóth Dániel 

 jegyző 



Határozati Javaslat: 

 

…/2021.(VII.22.)sz. határozat 

- a PS ÁMK Cserkeszőlő intézményvezetői (magasabb vezető) pályázati kiírásról. 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a PS ÁMK Cserkeszőlő intézményvezetői 
pályázatról szóló kiírást – mely a határozat mellékletét képezi – megtárgyalta és egyhangúan elfogadta. 

 

Erről értesül:  - Jegyző - Helyben 

 - Képviselő-testület tagjai – Helyben 

 

 

 

 Varga Attila dr. Tóth Dániel 

 polgármester jegyző 

 

  






