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Előterjesztés 

intézményvezetői pályázat kiírásáról 

 
1. előterjesztés száma: 403/2018. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kor-

mány rendelet  

- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013. 

(VIII.30.) Kormány rendelet 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bicske Városi Óvoda intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő 

megszüntetését kérte nyugdíjba vonulása miatt 2019. augusztus 14. napjával. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/B. § 

(1) bekezdése értelmében a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra 

pályázatot kell kiírni a Kjt. 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával. A pályázatot a meg-

bízási jogkör gyakorlója írja ki. 
 

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 21.§-ában foglaltak alapján a köz-

nevelési intézmény vezetőjének megbízása magasabb vezetői megbízásnak minősül, ezért a nem-

zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban: Nkt.) 67. §. (7) bekezdése értel-

mében az intézmény vezetőjének kiválasztása nyilvános pályázat útján történik.  

 

A Vhr. 22. § (5) bekezdése alapján az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével össze-

függő feladatokat a köznevelési intézményt fenntartó települési önkormányzat jegyzője látja el.  

 

A Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázati felhívást a kormányzati 

személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (kozigallas.gov.hu) valamint a 

fenntartó önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon közzé kell tenni.  

A pályázat benyújtásának határideje a kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő elsődleges 

közzétételtől számított harminc napnál rövidebb nem lehet.  
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Ha önkormányzat a fenntartó az adott intézménynél, úgy a székhelyén, a helyben szokásos mó-

don is köteles közzétenni a pályázati felhívást, ezért azt a határidő feltüntetésével a város honlap-

ján is meg kell jelentetni.  

Emellett a Vhr. 22.§. (6) bekezdése szerint az intézményvezetői pályázati felhívást a minisztéri-

um hivatalos lapjában, az Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzé kell tenni. A pályázat be-

nyújtásának határidejét ezekben az esetekben is a személyügyi központ internetes oldalán (kozi-

gallas.gov.hu) történő közzétételtől kell számítani. 

 

A Kjt. 20/A. § (3) és a Vhr. 22. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázati felhí-

vásnak tartalmaznia kell:  

a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,  

b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,  

c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,  

d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá  

e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.  

f) a munkahely megjelölését,  

g) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát,  

h) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, valamint  

i) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat. 

 

A Vhr. 23. § (2) bekezdése alapján a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletraj-

zát, a vezetési programját, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő 

megfelelés hitelt érdemlő igazolását, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul 

személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához. 

 

A Vhr. 23. § (3) bekezdése értelmében a pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakí-

tásához – a pályázatnak a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) részére történő átadás nap-

ját követő első munkanaptól számítva – legalább harminc napot köteles biztosítani (továbbiak-

ban: véleményezési határidő).  

 

A Vhr. 23. § (8) bekezdése alapján a pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, 

ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni. Ha 

a megbízási jogkört közgyűlés vagy képviselő-testület gyakorolja, a pályázatokat a közgyűlés, 

képviselő-testület részére a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik, illetve hatvana-

dik napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani. 

 

A Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján a magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabály-

ban megjelölt, legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól.  

 

Az Nkt. 68.§ (4) bekezdése „ha a jogszabályi előírás vagy a munkáltató döntése alapján a közne-

velési intézmény vezetőjének megbízása, munkaszerződése határozott időre szól, és a határozott 

idő alapján a megbízás vagy a munkaszerződés utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig 

terjedő időszakra esne, a megbízás, a munkaszerződés lejártának időpontját akkor is erre az idő-

szakra kell meghatározni, ha az a jogszabályi előírás vagy munkáltatói döntés alapján meghatáro-

zott határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le.” 
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A Vhr. 22. § (1) bekezdése szerint a magasabb vezeti, vezetői megbízást az év során bármikor, öt 

évre kell adni.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek alapján támogassa a határozati javaslatot. 

 

Bicske, 2018. november 26. 

        Pálffy Károly 

        polgármester 

 

 

1. melléklet 403/2018. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: intézményvezetői pályázati kiírásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodavezetői (magasabb veze-

tői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint 

határozott:  

 

A képviselő-testület Bicske Városi Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátá-

sára pályázatot hirdet az alábbi tartalommal: 

 
 

Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

Bicske Városi Óvoda  

óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  

- teljes munkaidő  

 

Vezetői megbízás időtartama: 

- vezetői megbízás határozott időre, öt évre, 2019. június 15. napjától 2024. július 31. napjáig 

szól.  

 

A munkavégzés helye:  

Fejér megye, 2060 Bicske, Árpád utca 13. és a tagintézmények telephelyei  

 

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a 
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nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakra. Az intézmény szakszerű és 

törvényes működtetése; a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás; az 

óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének megszervezése; az intézmény alkalmazottai felett a 

munkáltatói jogkör gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval. 

 

Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógu-

sok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek:  

- Legalább 15 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat –  

- Legalább 5 év magasabb vezetői tapasztalat 

- Integrációs programot alkalmazó intézményben szerzett vezetői tapasztalat 

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

- Az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges –főiskolai óvodapedagó-

gusi végzettség,  

- Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség  

- Büntetlen előélet  

- Cselekvőképesség 

- Magyar állampolgárság 

- Nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes 

munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben törté-

nő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- Pályázatírásban jártasság, ill. projektvezetői tapasztalat 

- B kategóriás jogosítvány  

- IKT kompetencia 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

 

- fényképes szakmai önéletrajz  

- iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata  

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem 

áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt  

- szakmai és vezetői gyakorlatról, hiteles igazolás  

- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesz-

tési elképzelésekkel  

-  nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról  

- nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata 

tartalmának megismeréséhez, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbí-

tásához pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános 

vagy zárt ülésen tárgyalja. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 4.  
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A pályázat benyújtásának módja:  

Személyesen vagy postai úton, az eredeti pályázati anyag Bicske Város Önkormányzata Pálffy 

Károly polgármester részére történő megküldésével (2060 Bicske, Hősök tere 4.) - a borítékon 

feltüntetve a „Óvodavezetői pályázat” megjelölést.  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A pályázat benyújtási határidejét követő 60. napot követő első Képviselő-testületi ülésen dönt. 

A Képviselő- testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

▪ a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja, www.kozigallas.gov.hu  

▪ Oktatási és Kulturális Közlöny  

▪ www.bicske.hu internetes oldal 


