Gyöngyös-kert Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör
betöltése
Bodorkós Ferenc polgármester
Dr. Görög István jegyző
Pályázati felhívás

az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján nyilvános
ülésen kell tárgyalni.
nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához - figyelemmel az
Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára - a Képviselő-testület
minősített többségű (az önkormányzati képviselők több mint felének)
igen szavazata szükséges.

Gencsapáti, 2017. március 24.

(: Bodorkós Ferenc s.k. :)
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2012. augusztus 16. napjától 2017.
augusztus 15. napjáig, 5 éves időtartamra Mészárosné Baán Ildikót bízta meg a Gyöngyös-kert
Óvoda óvodavezetői teendőinek ellátásával.
Mészárosné Baán Ildikó óvodavezetői megbízása 2017. augusztus 15-én lejár, ezért a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7) bekezdése alapján a
magasabb vezetői munkakör betöltésére pályázatot kell kiírni.
A pályázati eljárásra az alábbi jogszabályok az irányadóak:
o
Nkt.,
o
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.),
o
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.
30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.),
o
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (EMMI rendelet),
o
a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet (Korm. rendelet).
A Kjt. 20/B. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló
megbízásra a 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a
megbízási jogkör gyakorlója írja ki.
A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése alapján a Nemzeti Közigazgatási Intézet (a továbbiakban: NKI)
internetes honlapján, valamint – figyelemmel a Vhr. 22. § (6) bekezdésére – a miniszter által
vezetett minisztérium hivatalos lapjában, az Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzé kell tenni.
Fentieken túl a pályázati felhívást a fenntartó önkormányzat székhelyén, a helyben szokásos módon
is köteles közzé tenni.
A pályázattal kapcsolatos időpontok meghatározását az NKI által kezelt Közszolgálati Állásportál
(kozigallas.gov.hu) internetes oldalon történő közzététel napjától kell számítani.
A pályázat beadási határideje a közzétételtől számított legalább 30 nap.
A pályázati felhívás kötelező tartalmi elemeit és a pályázat kezelésének előírásait a Kjt. 20/A. § (3),
(5) és (7) bekezdései, valamint 20/B. § határozzák meg:
20/A. § (3) bekezdés alapján a pályázati felhívásban meg kell jelölni:
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.
Fentieken túl a pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a Vhr. 22. § (7) bekezdésében foglaltakat:
a)
a munkahely megjelölését,
b)
a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát,
c)
a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, valamint
d)
a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat.

A Kjt. 20/A. § (5) bekezdése alapján a pályázó – a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon
túlmenően – a pályázathoz csatolja
a)
a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére
vonatkozó programját,
b)
arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
c)
a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására
vonatkozó okiratokat.
A Kjt. 20/A. § (7) bekezdése alapján a benyújtott pályázat tartalma – törvény eltérő rendelkezése
hiányában – csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. Sikertelen pályázat
esetén a pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni.
A Kjt. 20/B. §-a alapján a pályázatban azt is meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a
vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Az intézményvezetői megbízás feltételeit a Kjt. 23. §-a határozza meg. Ezen rendelkezés alapján a
magasabb vezetői feladat ellátása magasabb vezető, illetve vezető beosztásra történő megbízással
történik. A magasabb vezetői, illetve a vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott a kinevezés
szerinti munkaköre mellett látja el a magasabb vezetői, illetve a vezetői megbízásából eredő
feladatait. A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. A magasabb vezetői, valamint a
vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.
A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének megbízására vonatkozóan az Nkt. 67. § (1) bekezdése és
a (7)-(8) bekezdései további feltételeket írnak elő:
A 67. § (1) bekezdés alapján a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás
feltétele:
a)
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3.
mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e
törvényben foglaltak szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben
szerzett szakképzettség,
b)
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c)
legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására
vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
d)
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
Az Nkt. 67. § (7) bekezdése alapján az intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképp nem
rendelkezik – nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető
ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az
intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.
Az Nkt. 67. § (8) bekezdése alapján az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét
képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan – e törvény alapján véleményezésre
jogosultak által – kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye
közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a
helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

A Vhr. 23. §-a szerint a pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a
pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és az intézményt megismerhessék.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, 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 kezeléséhez, továbbításához.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői
beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon
belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő
munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem
lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási
jogkör gyakorlója.
A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a
pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy az első ülésén, ha e jogot testület
gyakorolja, dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.
Az Nkt. 83. § (3)-(4) bekezdései alapján a fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének
megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása
előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék és a szülői szervezet véleményét,
akik abban foglalnak állást, hogy támogatják-e a pályázó vezetői megbízását.
Az EMMI rendelet 189. §-a alapján a pályázatokat véleményezni kell a nevelőtestületnek és az
intézményben működő szakmai munkaközösségeknek is.
Az Nkt. 70. § (2) bekezdés j) pontja alapján a nevelőtestület dönt az intézményvezetői pályázathoz
készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról.
Az Nkt. 83. § (5) bekezdése alapján a 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 tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.
Az EMMI rendelet 189. § (6) bekezdése alapján a nevelőtestület – a pályázatok benyújtására
meghatározott időpontig – elnökből és két tagból álló bizottságot (a továbbiakban: előkészítő
bizottságot) választ. Az előkészítő bizottság feladata megszervezni az alkalmazotti értekezletet és a
nevelőtestület értekezletét (értekezlet helyének kijelölése, időpontjának meghatározása, meghívók
szétküldése, pályázatok ismertetése, stb.). Az előkészítő bizottság elnöke jogosult a pályázatok
átvételére, intézményen belül a véleményezésre jogosultaknak való átadására és a pályázatok
megőrzésére. A pályáztató a vélemények kialakításához – a pályázatok átvételétől számítva –
legalább harminc napot köteles biztosítani.
Az EMMI rendelet 189. § (8) bekezdése alapján a szakmai munkaközösség írásban véleményezi a
vezetési programot.
Az EMMI rendelet 191. § (2) bekezdése alapján a nevelőtestület véleményét írásba kell foglalni,
amelynek tartalmaznia kell a szakmai munkaközösség véleményét is.
Az EMMI rendelet 191. § (3) bekezdése alapján az alkalmazotti közösség értekezletén a
nevelőtestület, a szülői szervezet és más véleményezésre jogosult véleményét az alkalmazotti
értekezlet döntése előtt ismertetni kell.

A Vhr. 23. § (3)-(4) bekezdése alapján a pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények
kialakításához – a pályázatnak a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) részére történő átadás
napját követő első munkanaptól számítva – legalább harminc napot köteles biztosítani (a
továbbiakban véleményezési határidő). A pályázati eljárásban lehetővé kell tenni, hogy a nevelő
testület mellett a vezetési programról véleményt nyilvánítson a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes
területi szerve. Az előkészítő bizottság a nevelőtestületi és az alkalmazotti értekezletekről készült
jegyzőkönyveket, valamint a keletkezett valamennyi dokumentumot legkésőbb az értekezletet
követő harmadik munkanapon megküldi a Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulása számára.
A Kjt. 23. § (3) bekezdése, az Nkt. 68. § (4) bekezdése és a Vhr. 22. § (1) bekezdése alapján a
magasabb vezetői megbízás 5 évre terjedő határozott időre adható és a vezetői megbízás vége
július 1. és augusztus 15. közé kell, hogy essen.
Az Oktatási és Kulturális Közlönyben meghirdetésre kerülő pályázati kiírást az előterjesztés
melléklete tartalmazza, amely az NKI honlapján megjelenő pályázati felhívás tartalmával
megegyezik.

Az óvodavezetői megbízással kapcsolatban a Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás Társulási
megállapodás 3.2. és 33. pontja az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
3.2. Az intézményt a Társulási Tanács által kinevezett magasabb vezető irányítja. A magasabb
vezető pályáztatásához, kinevezéséhez, megbízatásához és felmentéséhez szükséges a
társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei véleményének kikérése.
3.3. Az intézmény magasabb vezetője esetében a köznevelési törvényben és végrehajtási
rendeletekben meghatározott pályáztatási eljárást Gencsapáti Polgármesteri Hivatal jegyzője
bonyolítja le.
A megbízás, kinevezés, vezetői megbízás, visszavonás, felmentés, fegyelmi és
összeférhetetlenségi üggyel kapcsolatos feladat- és hatáskört a Társulási Tanács gyakorolja.
Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a csatolt határozati javaslat
elfogadására.

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatja és javasolja, hogy a Gyöngyös-kert Óvoda
Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.-a alapján
írjon ki pályázatot a Gyöngyös-kert Óvoda óvodavezetői
(magasabb vezető) beosztás ellátására.
Felelős:
Határidő:

Bodorkós Ferenc polgármester
azonnal

Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet
Gyöngyös-kert Óvoda
óvodavezetői (magasabb vezetői)
beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. augusztus 16. napjától 2022. augusztus 15.
napjáig szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 231.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
o
az intézmény szakszerű és törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján,
o
a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök
gyakorlása,
o
a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekről történő gondoskodás,
o
a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás,
o
a munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottai felett,
o
kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, az Nkt. 8. melléklete, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
o a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség;
o pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
o pedagógus munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat;
o a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus
munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre történő alkalmazás;

o
o
o

magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz;
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) bekezdés b) és c) pontja
alapján büntetlen előélet és cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
o részletes szakmai önéletrajza;
o

az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelések;

o
o
o
o

végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata;
az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása;
a büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
amennyiben kéri, hogy a Társulási Tanács a pályázatot zárt ülésen tárgyalja, a zárt ülés
tartására vonatkozó nyilatkozatot.

o
o

A pályázat benyújtásának határideje:
a https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás címére történő
megküldésével (9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint „Pályázat a Gyöngyös-kert Óvoda
óvodavezetői álláshelyére”.
Személyesen: Bodorkós Ferenc polgármester, a Társulási Tanács elnöke, Vas megye, 9721
Gencsapáti, Hunyadi út 229.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának rendje és módja:
Az Nkt. 70. § (2) bekezdés j) pontja alapján a pályázó vezetési programjáról a nevelőtestület
(szakalkalmazotti értekezlet) véleményt nyilvánít. Az Nkt. 83.§ (3)-(4) bekezdése alapján a
fenntartó a közoktatási intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése előtt
beszerzi az alkalmazotti közösség, az óvodaszék, a szülői szervezet véleményét.
A benyújtott pályázatokról a pályázati határidő leteltét követően a jogszabályokban
meghatározottak szerint írásba foglalt vélemények alapján a Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó
Társulás Társulási Tanácsa dönt.
A Társulási Tanács döntéséről minden pályázó írásban értesítést kap.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa, amennyiben a megadott határidőig megfelelő pályázat nem érkezik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
o Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (www.kozigallas.hu)
o Oktatási és Kulturális Közlöny
o Gencsapáti Község honlapja – www.gencsapati.hu
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Görög István jegyző nyújt, a (94) 510-225ös telefonszámon.

