
Dunaszerdahely Város  

a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának  a 2003. évi 596. sz. törvénye az oktatásügyi 

államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról, valamint egyes törvények 

módosításáról és kiegészítéséről és későbbi módosításai (továbbiakban csak 2003. évi 

596. sz. törvény) valamint  a közfeladatok ellátásáról szóló 2003. évi 552. törvénye 5. § és 

későbbi módosításai értelmében a 

 

Szabadidőközpont 

Smetana liget 286 

929 01 Dunaszerdahely 

 

igazgatói tisztségének betöltésére az alábbi  pályázatot  hirdeti meg 

 

A pozíció betöltésének időpontja: 2022. augusztus 1. 

A pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltételei: 

• szakmai feltételek teljesítése a 2019. évi 138. sz. a pedagógusokról és 

szakalkalmazottakról szóló törvény és egyéb más törvények módosításáról és 

kiegészítéséről (továbbiakban 2019. évi 138. sz. törvény) 9.§,10.§ 1. bek., 11.§ 1. bek. 

a) pont és a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és 

Sportminisztériumának 2020/1. sz. a pedagógusokra és szakalkalmazottakra vonatkozó 

szakmai képesítés feltételeiről szóló kiáltványa alapján,  

• 2019. évi 138. sz. törvény 39.§ feltételek teljesítése, 

• minimum 5 éves pedagógia szakma gyakorlat a 2003. évi 596. sz. törvény 3.§ 5. bek. 

alapján 

További feltételek: 

• feddhetetlenség - 2019. évi 138. sz. törvény 15.§ 

• egészségügyi alkalmasság -2019. évi 138. sz. törvény 16.§ 

• államnyelv ismerete - 2019. évi 138. sz. törvény 17.§ 

• az oktatásügyi előírások ismerete - az iskolaügy finanszírozásával kapcsolatos 

problémák ismerete, az iskolai nevelés és oktatás aktuális kérdéseiben való jártasság, az 

irányítás és gazdálkodás problémájának alapvető ismerete, a vonatkozó jogszabályok 

ismerete (az oktatásügyet érintő jogi normák – irányítás, gazdálkodás, alkalmasság, 

iskolák és iskolai intézmények hatásköre, oktatási és nevelési folyamat stb.) 

A jelentkezéshez szükséges okiratok:  

• írásbeli kérelem a meghirdetett pályázatra, 

• a legmagasabb végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata 2019. évi 138. sz. 

törvény 39.§ 3. bek. alapján, 

• becsületbeli nyilatkozat az erkölcsi feddhetetlenségről, 



• becsületbeli nyilatkozat, hogy a pályázó ellen nem tettek feljelentést, 

• becsületbeli nyilatkozat, hogy a pályázó ellen nem emeltek vádat, 

• pedagógia szakmai gyakorlatról szóló igazolás, 

• szakmai önéletrajz, 

• orvosi igazolás a pályázó testi és szellemi egészségügyi alkalmasságról a pedagógiai 

tevékenység végzéséhez (3 hónapnál nem régebbi), 

• legalább 5 éves időtartamra vonatkozó az iskolai intézmény fejlesztésére irányuló 

írásbeli elképzelések,  

• becsületbeli nyilatkozat a kérelemben és mellékletekben feltüntetett adatok 

valódiságáról, 

• beleegyező nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati 

időszak alatt a személyi adatok védelméről szóló 2018. évi 18. törvény és későbbi 

módosításai értelmében. 

 

A jelentkezést be lehet nyújtani: 

• személyesen a Dunaszerdahely Városi Hivatal, Fő utca 50/16, címen található 

iktatójába, lezárt borítékban és kérjük feltüntetni: „Pályázat – Szabadidőközpont 

Smetana liget DS – igazgatói tisztség”. A leadás időpontja 2022.06.30. 16.00 óra 

vagy 

• postai úton a Dunaszerdahely Városi Hivatal, Fő utca 50/16, címre lezárt borítékban és 

kérjük feltüntetni: „Pályázat – Szabadidőközpont Smetana liget DS – igazgatói 

tisztség”. A leadás időpontja 2022.06.30. 

Munkabér: 

a közalkalmazottak javadalmazásáról szóló 2003. évi 553.  törvény  későbbi módosításai 

értelmében. A munkabér az elért legmagasabb végzettség és a szakmai gyakorlat időtartama 

alapján kerül meghatározásra.  

Egyéb: 

A megadott határidő után benyújtott írásbeli kérelmek nem kerülnek elfogadásra és a pályázatba 

való besorolásra. 

Az Iskolatanács meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket legkevesebb 7 

nappal korábban írásban értesíti a meghallgatás időpontjáról és helyszínéről. 

Kelt, Dunaszerdahelyen, 2022.június 3.  

JUDr. Hájos Zoltán 

          polgármester 

 

képviselt 

 

         Attila Karaffa 

         alpolgármester 
 


