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Tisztelt Szerkesztőség! 
 
 
Vizsoly község Önkormányzata képviselő-testületének megbízásából azzal a kéréssel 
fordulok Önökhöz, hogy az Oktatási és Kulturális Közlönyben sürgősséggel az alábbi 
igazgatói pályázatot megjelentetni szíveskedjenek: 
 
 
 
A pályázatot meghirdető szerv: Vizsoly község Önkormányzatának képviselő-testülete 
      3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám 
 
Meghirdetett munkahely:    Rákóczi Zsigmond Általános Iskola  

 és Napközi Otthonos Óvoda  
  igazgatói állás 
 3888. Vizsoly, Szent János út 96. szám 

 
Képesítés és egyéb feltételek:  - nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör  

   betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és  
   szakképzettség 
- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett  
   szakmai gyakorlat 
- előny: legalább öt év vezetői gyakorlat  
- közoktatás vezetői szakvizsga 
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

 



Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb:  
  - bér Kjt. szerint 
- pótlék (magasabb vezetői, területi pótlék) Kjt. szerint 

 
 
Vezetői megbízás időtartama:        - öt év 
                                                           - a megbízás kezdő időpontja: 2012. december 1. 
                                                           - a megbízás megszűnésének időpontja: 2017. június 30. 
 
A pályázat benyújtásának határideje, helye és formája: 

- a „Közigállás” elektronikus Közigazgatási   
  Állásportálon való megjelenést követő 30 napon belül 
- a pályázat címzése: 
   Hernádcéce-Korlát- Vizsoly községi önkormányzatok  
   Körjegyzője 
   3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám 
 - írásban, személyesen zárt borítékban, vagy ajánlott  
    postai küldeményként, „igazgatói álláshelyre pályázat”  
    feliratozással 
 - három példányban  

 
A pályázatnak tartalmaznia kell:   - a pályázó szakmai életrajzát    
       - az intézmény vezetésére vonatkozó programot a  

     szakmai helyzetelemzésre  épülő fejlesztési 
     elképzelésekkel (vezetési program)  

 
A pályázathoz csatolni kell:    - önéletrajzot 
       - az előírt képesítéssel való rendelkezés és szakmai 
          gyakorlat hiteles módon való igazolását 
       - 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
 
Elbírálás határideje:    2012. november 15. 
 
Fizetés módja: számlájuk alapján átutalással. 
Számlázási cím: Vizsoly község Önkormányzata 
      3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám 
      adószám: 15348496-2-05 
      számlaszám: 54600119-10009055 
 
 
 
 
 
 
V i z s o l y    ,   2012. augusztus 28. 
 
 
 

                                                                                                                        Vidák István 
                                                                                                                        körjegyző  
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