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Pályázati kiírás az Agócsy László Alapfokú 
Művészeti  Iskola  intézményvezetői álláshelyére 

Az Agócsy László Zeneiskola Alapítvány, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Agócsy László Alapfokú Művészeti Iskola 
Intézményvezetői (magasabb vezető)  álláshelyének betöltésére 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények 
működésével és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012(VIII.31.) EMMI 
rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben 
foglaltakra. 
A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre (5 évre): 2019. augusztus 26-ától, 2024. augusztus 25.-ig 
szól.  
A foglalkoztatotti jogviszony időtartama: A vezetői megbízással egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás  
A munkavégzés helye: 7621 Pécs, Apáca utca 15. 
Munkaidő: Teljes munkaidő  
Az állás betöltésének ideje: 2019. augusztus 26. 
Pályázati feltételek:  
A közoktatási törvény 67.§ szerinti szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség 
- felsőfokú zenei szakirányú (egyetemi vagy főiskolai szintű) végzettség és szakképzettség 
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 
Illetmény és juttatások:  
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet, és az intézményvezetői 
pótlékra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8. sz. mellékletének 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázat benyújtásának határideje:  
• 2019. augusztus 21. 
A pályázat elbírálásának határideje:  
• 2019. augusztus 23. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok:  
- Szakmai önéletrajz, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó elképzeléseket tartalmazó vezetői program, 
- iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának módja:  
Elektronikus úton, a pályázat tamassy.eva@gmail.com címére történő megküldésével. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tamássy Éva Anna kuratórium 
elnöke nyújt a 20/449-89-69-es telefonszámon. 
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