
Gelle Község 

Gellei Községi Hivatal, Pósfa 151, 930 34 Holice 
___________________________________________________________________________ 

  
Gelle Község Önkormányzata   

  
  

a 2003/596. számú, az oktatásügyi államigazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati 

szervekről szóló SZK NT törvény 4.§ /1/ bek., valamint a 2003/552. számú közfeladatok 

ellátásásról szóló törvény 5.§ /4/ bek. alapján  

  
pályázatot hirdet 

  
az alábbi alapiskola   i g a z g a t ó i   t i s z t s é g é n e k   betöltésére: 

  
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Póšfa 82,  

Holice – Egyházgelle (a megbízási időszak kezdete 2019.8.15.) 

 
  
A pályázaton való részvétel feltételei: 
 

Megkövetelt iskolai végzettség: 
• a pedagógiai alkalmazottakról és a szakmai alkalmazottakról, illetve egyéb 

törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 317/2009. sz. törvény 

és a pedagógiai alkalmazottak és szakmai alkalmazottak egyes kategóriái 

részére meghatározott képesítési követelményekről szóló 437/2009. sz. 

rendelete által előírt képesítés 

• legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat 

• első atesztáció (vagy az azt helyettesítő feltételek teljesítése) 

 

Egyéb kritériumok és követelmények: 
• büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség 

• egészségi alkalmasság 

• az államnyelv ismerete 

• az oktatásügyre vonatkozó (köztük annak munkaügyi és gazdasági vonzatát 

is érintő) jogszabályok ismerete 

 

Benyújtandó okiratok jegyzéke: 
• jelentkezési ív 

• az iskolai végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata 

• pedagógiai gyakorlatot igazoló okirat 

• szakmai önéletrajz 

• büntetlen előélet kimutatásához szükséges adatok közlése* 

• orvosi igazolás az igazgatói poszt betöltéséhez szükséges fizikai és 

szellemi alkalmasságról 

• az iskola fejlesztési koncepciójának javaslata 



• beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak  a pályázati 

eljárásban történő felhasználásához a személyi adatok védelméről szóló Tt. 

18/2018 sz. törvény értelmében. 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje 2019. június 11. Kérjük a pályázatot a pályázat 

részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban   „ Výberové konanie – ZŠ ”- 
NEOTVÁRAŤ  megjelöléssel az alábbi címre eljuttatni: Obec Holice, Obecný úrad, 
Póšfa 151, 930 34  Holice.  

 

        Ing. Iván Lajos 

         polgármester 

Gelle, 2019. május 21.       

 

 

*Az 552/2003 sz. törvény 6. bek. 3. § szerint a feddhetetlenség bizonyítására be kell nyújtani 

a bűnügyi nyilvántartóról és egyéb törvények módosításáról rendelkező, többször módosított, 

330/2007 sz. törvény a) pontja 4. bek. 10. § szerint a hatósági erkölcsi bizonyítvány 

kikéréséhez szükséges adatokat. Csak a sikeres pályázó adatai kerülnek majd ellenőrzésre. 

 


