
Celldömölk Város Önkormányzata 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 

Berzsenyi Dániel Gimnázium  
 

iskolaigazgató (magasabb vezetı) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: 

határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidı 

A vezetıi megbízás idıtartama: 
 
A vezetıi megbízás határozott idıre, 2010.08.01.-2015.07.31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Vas megye, 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 

Felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, takarékos gazdálkodásáért. Dönt 
az intézmény mőködésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy 
kollektív szerzıdés nem utal más hatáskörébe. Felel a pedagógiai munkáért, továbbá minden 
olyan feladatért, amelyet az 1993. évi LXXIX. törvény 54.§. (1) bekezdésében 
meghatározásra került. A döntések végrehajtását megszervezi, a feladatok elvégzését 
ellenırzi. Képviseli az intézményt. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

• Egyetem, szakirányú felsıfokú végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga. 
• Legalább 5 évi szakmai tapasztalat. 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• Vezetıi program, szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi       

bizonyítvány.  



• Büntetlen elıélet, cselekvıképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

      A végzettséget igazoló okiratok másolata. Szakmai gyakorlat igazolása. A pályázó 
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában szereplı személyes 
adatainak, a pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozata 
arról, hogy kéri-e, az elıkészítı bizottsági ülésen, a testületi ülésen, zárt ülés 
tartását. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja: 

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthetı be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt, a titkársági osztályvezetı nyújt, a 
0695525812 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
§         Postai úton, a pályázatnak a Celldömölk Város Önkormányzata címére történı 

megküldésével (9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: C/2115/0/2010, 
valamint a munkakör megnevezését: igazgató (gimnáziumi iskolaigazgató). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Beérkezett pályázatok elızetes szőrése, a kiírásnak megfelelı pályázatok bizottsági 
elıkészítése. Szakbizottsági tárgyalás. Testületi ülésen döntés. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
§         Oktatási közlöny - 2010. május 15. 
§         Új Kemenesalja - 2010. május 7. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.celldomolk.hu honlapon 
szerezhet. 
  
  

 


