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  Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. április 24.i ülésére 
9. napirend 

 
 
Tárgy:    Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó pályázat  

meghirdetéséről 
 
Előterjesztő:   Schulcz József  polgármester  
 
Előkészítő:  Göndörné Frajka Gabriella  
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület Kecskésné Rimajer Ildikót 2007. augusztus 1-jétől 2012. július 31. 
napjáig nevezte ki az Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda- Konyha „Gyermekvár” 
vezetőjévé.  
 
Az alábbiakban közöljük a pályázati eljáráshoz és a kinevezéshez kapcsolódó jogszabályi 
hátteret és határidőket: 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/B. 
§ (1) bekezdése értelmében magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízásra 
pályázatot kell kiírni.  A pályázatot a megbízási jogkőr gyakorlója (a képviselő-testület) 
írja ki. 
A pályázati eljárást Kjt. és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: R.), valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Köot.) és a végrehajtására kiadott 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet együttesen szabályozzák. 
 
A Kjt. 20/A. § (1) bekezdése szerint csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a 
pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek megfelelt. 
A (2) bekezdés szerint a pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető megbízást az 
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A (3) bekezdés értelmében, ha e 
törvény alapján a magasabb vezető beosztás ellátásához pályázatot kell kiírni, abban meg kell 
jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is. 
A R. 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően magasabb vezetői megbízás az év 
során bármikor, öt évre adható. A határozott idő lejártát követően a közalkalmazott 
ismételten megbízható magasabb vezetői feladat ellátásával. Az intézmény vezetésére szóló 
magasabb vezetői megbízás ebben az esetben is meghatározott eljárás lefolytatásával 
ismételhető meg. 
A R. 5. § (3) bekezdésében alapján a pályázati eljárás előkészítésével összefüggő 
feladatokat – a pályázati feltételek meghatározásának kivételével – a jegyző látja el.  
 
A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése, valamint az R. 5. § (4) bekezdése értelmében a pályázati 
felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
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(továbbiakban: KSZK) internetes oldalán, a www.Újhartyán.hu weblapon, továbbá az 
Oktatási és Kulturális Közlönyben közzé kell tenni. 
A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívásnak a KSZK honlapján való 
elsődleges közzétételétől számított 30 napnál rövidebb nem lehet.  
 
A R. 5. § (5) bekezdése szerint a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:  
a) a munkahely és a beosztás megjelölését, 
b) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát, 
c) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, 
d) a megbízás feltételeit (pl. iskolai végzettség, ha a beosztás több iskolai végzettséggel 
ellátható), 
e) a vezetői megbízáshoz előírt feltételeket kiegészítő feltételeket (pl. tudományos 
tevékenység, idegen nyelv ismerete, szakmai gyakorlat), 
f) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl. pótlék, szolgálati lakás), 
g) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi 
követelményeire vonatkozó esetleges igényeket, 
h) a pályázat elbírálásának határidejét. 
 
A Köot. 18. §-ában foglaltak szerint a nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei 
az alábbiak: 
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 
17. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 
továbbá pedagógus-szakvizsga; 
b) másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 
c) legalább öt év - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - pedagógus-munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat; 
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre 
szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló alkalmazás. 
 
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 
vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 20. § (5) 
bekezdése szerint „2010. január 1-jétől kezdődően közoktatási intézmény vezetésére, 2015. 
január 1-jétől kezdően pedig vezető tanári (gyakorlatvezető, óvónői, tanítói) feladat 
ellátására új megbízást az kaphat, aki rendelkezik pedagógus-szakvizsgával.” 
 
A R. 5. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a pályázatnak tartalmaznia kell  

• a pályázó szakmai életrajzát,  
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel, továbbá  
• a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket (a továbbiakban: 

vezetési program).  
A pályáztató a vezetési programokat az Országos szakértői névjegyzékben szereplő 
szakértővel véleményeztetheti.  
 
A Kjt. 20/A. § (5) értelmében a pályázathoz – a fentieken túl – csatolni szükséges a pályázó 

• arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

• a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására 
vonatkozó okiratokat. 
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A R. 5. § (9) bekezdése alapján a pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények 
kialakításához – a pályázatnak a nevelőtestület (szak alkalmazotti értekezlet) részére 
történő átadás napját követő első munkanaptól számítva – legalább 30 napot köteles 
biztosítani (a továbbiakban: véleményezési határidő). 
 
A R. 5. § (10) bekezdésében foglaltak alapján a nevelőtestület a Köot. 57. § (1) bekezdésének 
i) pontja alapján a véleményezési határidőn belül alakíthatja ki szakmai véleményét a 
vezetési programról. A pályázati eljárásban lehetővé kell tenni, hogy a nevelőtestület mellett a 
vezetési programról véleményt nyilvánítson a szakszervezet munkahelyi szerve. 
 
A Köot. 102. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a fenntartó a közoktatási 
intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése előtt beszerzi  

• az intézmény alkalmazotti közösségének,  
• az iskolaszéknek,  
• az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek),  
• az iskolai diákönkormányzatnak,  
• a nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelésben-oktatásban részt vevő intézmény 

esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a fenntartótól függően a 
települési kisebbségi önkormányzat 

véleményét.  
Az e bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt 
hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói 
döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk 
hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább 15 napot kell biztosítani az érdekeltek 
részére. 
 
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint a magasabb vezetői munkakörre vagy megbízásra kiírt 
pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a 
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 3 tagú, a betöltendő 
munkakör feladatait érint ően szakértelemmel rendelkező bizottság (továbbiakban: 
szakértői bizottság) hallgatja meg, melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati 
képviselő-testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.  
Önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú melléklete 3) pontjának 
e) bekezdése értelmében a Kulturális Bizottsága - mint szakértői bizottság - véleményezi a 
vezetői pályázatokat. 
 
A pályázati eljárás keretében a Kulturális Bizottság a pályázókat személyesen meghallgatja, 
véleményét a pályázat és a pályázó ismeretében - az intézményi szervezetek véleményének 
figyelembevételével - alakítja ki.  
 
A R. 5. § (13) bekezdése szerint a pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő 30. 
napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani. 
A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója - a Képviselő-testület - a Bizottság írásba foglalt 
véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a vezetői 
megbízásról, előreláthatóan 2012 májusában vagy júniusában. 
 
 
A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen: 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2012. (. ….) számú Határozata: 

 
1) A Képviselő-testület az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (1) és a 20/B. § (1) bekezdései, az 1993. évi LXXIX. 
törvény 17-18. és 30. §-ai, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a, a 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendelet 12-14. §-ai, továbbá a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 2-3. §-ai alapján 
pályázatot ír ki a Német Nemzetiségi Óvoda- Konyha „Gyermekvár”, mint önállóan működő 
közoktatási intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátására az alábbiak szerint: 
 
Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2367 Újhartyán, Fő u. 21.) a 
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-ai alapján  
 pályázatot hirdet az önállóan működő  
 

Német Nemzetiségi Óvoda- Konyha „Gyermekvár”  
  óvodavezetői (magasabb vezetői) 

munkakörének betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.  
                         
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  
 
A vezetői megbízás határozott időre: 2012. augusztus 1. napjától - 2017. július 31. napjáig 
szól. 
 
A munkavégzés helye: Német Nemzetiségi Óvoda- Konyha „Gyermekvár”, 2367 Újhartyán, 
Béla gödör u 3. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 54. § és az 55. § (2) bekezdése alapján az 
intézményvezetői, továbbá az alapítói okirat szerinti feladatok ellátása, különös tekintettel a 
közoktatásról szóló törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben 
és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Képesítési és egyéb feltételek: 

• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. § (1) bekezdése és 18. §-a szerinti 
végzettség és szakképzettség, 

• pedagógus-szakvizsga, továbbá 
• másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus szakvizsga 

keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
• a felsőfokú iskolai végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő legalább 5 év 

pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat,  
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
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• az intézményben fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban történő, határozatlan időre 
szóló alkalmazás feltételeinek teljesülése, 

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása, 
• a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása. 

 
A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
- részletes szakmai önéletrajzot; 
- az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési 
elképzeléseket is részletező programot,   
- iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatait,  
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen 
előéletét, és hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti 
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 
- nyilatkozatot arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a 
személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson, 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ honlapján (www.kszk.gov.hu) való elsődleges közzétételtől 
számított 30. nap.   
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  

-  www.ujhartyan.hu 
- Oktatási és Kulturális Közlöny 

 
A pályázatok benyújtásának módja:  

- postai úton, a pályázatnak a Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-
testületének címére történő megküldésével (2367 Újhartyán, Fő u. 21.), 

vagy 
- személyesen Újhartyán Község Polgármesteri Hivatala Jegyzőjének átadva. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …../2012, 
valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Jegyző nyújt, a 29/372-133-es 
telefonszámon. 
                         
Pályázat elbírálásának határideje: A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. § 
(9) és (13) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendeletben 
meghatározottak szerint. 
A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás fentiekben 
meghatározott helyeken történő közzétételéről. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: jegyző 
 


