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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének vezetői megbízatása 2017.07.31. nappal lejár. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-a rendelkezik az oktatási-nevelési 
intézmények vezetőinek megbízási feltételeiről. 
 
A nevelési- oktatási intézmények élén álló vezetők a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) értelmében magasabb vezetők, ezért ezt a vezetői beosztást nyilvános pá-
lyázat útján kell betölteni (Kjt. 20/B. § (1).  
A vezetői megbízás 5 évre adható. A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő fel-
adatokat, az intézményt fenntartó önkormányzat jegyzője látja el. 
A kinevezési jogkör gyakorlója: Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (mely jogkör 
tartalmazza a pályázati feltételek meghatározását). 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7)-a lehetőséget biztosít arra, hogy  
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. 
 
Nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával történő intézményvezetői kinevezés menete: 
 

I. A Képviselő testület határozatával pályázatot ír ki óvodavezetői állás betöltésére. 
 

II. A pályáztató a pályázati felhívást közzéteszi a kormányzati személyügyi igazgatási 
feladatokat ellátó szerv (személyügyi központ) internetes oldalán a közszolgálati 
állásportálon (KÖZIGÁLLÁS). 

 
A pályáztató ezzel egyidejűleg az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a fenntartó önkor-
mányzat hirdető tábláján és honlapján, amely tartalmazza az állásportálon történő közzété-
tel időpontját. 
 
A pályázati feléhívásban meg kell jelölni: 

• a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 
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• a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, 
• a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 
• a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 
• a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 

 
 

III. A pályázati felhívás közzétételétől számított 30 napon belül a pályázó benyújthatja 
az óvodavezetői pályázatát. 
 
A pályázó a pályázathoz csatolja: 

• a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, 
• a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vo-

natkozó programját, 
• arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pá-

lyázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
• a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vo-

natkozó okiratokat. 
 
A pályáztatónak biztosítani kell, hogy az érdeklődők a pályázat benyújtásához szüksé-
ges ismereteket megkapják. 

 
IV. A pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához a pályázatnak a nevelőtestület 

(szakalkalmazotti értekezlet),az óvoda alkalmazotti közössége és a szülői szerve-
zet részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva 30 napot kö-
telező biztosítani. 
 
(A pályáztató a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a vezetési programról véle-
ményt nyilváníthasson a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve.) 
 

V. Az előkészítő bizottság a pályázatokkal együtt megküldi a megbízási jogkör gyakor-
lójának a kialakított véleményeket. 
 

VI. A pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság kialakítja véleményét és megteszi javas-
latát az intézményvezető személyére a Képviselő-testület felé. 

 
Nyilvános pályázati eljárás mellőzésével történő intézményvezetői kinevezés mene-
te: 
A pályázat mellőzhető egyszeri alkalommal, a jelen intézményvezető ismételt megbízásával amennyi-
ben a fenntartó és a nevelőtestület ezzel egyetért. Az intézményvezető harmadik és további megbízási 
ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. 
 
Mivel az óvodavezető kinevezése 2017. július 31-én lejár, a Tisztelt Képviselő-testületnek napi-
rendre kell tűznie az óvodavezetői megbízással kapcsolatos döntést. 
 
A jelenlegi óvodavezető a jogszabályi feltételeknek megfelel, első megbízási ciklusa ér véget július 
31-vel.  
 
A jogszabály alapján ezen pályázati kiírás nélküli megbízatási lehetőséggel élhet a Képviselő-
testület. 
 
Az intézményvezetői munkakör betöltéséhez a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 67. §-a alapján az óvodában nevelő-testületi értekezlet összehívását kezdeményezi, ismer-
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tetve a pedagógusokkal a köznevelési törvény intézményvezető választásra vonatkozó rendelke-
zéseit. Majd a titkos szavazás útján a nevelőtestület döntést hoz a jelenlegi vezető további megbí-
zatásáról. Döntéséről értesíti a Képviselő-testületet. 
 
Amennyiben a napirend tárgyalásakor a Tisztelt Képviselő-testület nem támogatja a jelenlegi óvo-
davezető pályázat nélküli megbízását, úgy le kell folytatni a pályázati eljárást. 
 
A 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján: 
2010. január 1-jétől kezdődően köznevelési intézmény vezetésére, 2015. január 1-jétől kezdően 
pedig vezető tanári (gyakorlatvezető, óvónői, tanítói) feladat ellátására új megbízást az kaphat, aki 
rendelkezik pedagógus-szakvizsgával. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni, vala-
mint az óvodavezetői pályázat kiírásához hozzájárulni szíveskedjen.  
 
 
2017. március 20. 
  

Dr. Varga Tibor 
    jegyző  

 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  

 

3. Jogszabályi háttér:  

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
• 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézmé-
nyekben történő végrehajtásáról 

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(03.31.) KT. HATÁROZATA 
 

„A” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Napköziotthonos Óvoda intéz-
ményvezetői pályázat kiírása” tárgyában készült előterjesztést. 
 
Az intézményvezetői munkakör betöltéséhez a 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján pályáza-
tot hirdet a Napközi Otthonos Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására az 
alábbiak szerint: 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
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Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
A munkavégzés helye: 2651 Rétság Mikszáth u. 6. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes működte-
tése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása a hatályos jogszabályi előírások és 
szakmai elvárások szerint. 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: 

• Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és pedagógus szakvizsga keretében szerzett in-
tézményvezetői szakképzettség, 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• Szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett 5 év szakmai gyakorlat 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• a pályázó szakmai önéletrajzát, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot 
• büntetlen előélet igazolására 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
• iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, 
• a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők betekintési jogára utaló 
  nyilatkozatot, 
• nyilatkozatot a zárt vagy nyílt ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozóan 
• továbbá a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat. 

Az álláshely betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. ……………..  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs Ferenc polgármester nyújt, a 35- 
550-100 telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Rétság Város Önkormányzata címére történő megküldésével 
(2651 Rétság Rákóczi u. 20.). 
• Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
……….., valamint pályázat megnevezését: „óvodavezetői pályázat” 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményi véleményezés után a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság személyesen hall-
gatja meg a pályázót. A Bizottság javaslatára a végleges döntést a Képviselő-testület hozza meg. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. …………….. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
KIH közigazgatási állásportál 
• Oktatási és Kulturális Közlöny 
• www.retsag.hu 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. …………. 
Utasítja a jegyzőt a pályázati kiírás határidőben történő megjelentetésére és a pályázati eljárás 
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előkészítésére. 
 
 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(03.31.) KT. HATÁROZATA 

 
„B” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Napköziotthonos Óvoda intéz-
ményvezetői pályázat kiírása” tárgyában készült előterjesztést. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése alapján a pályázati 
kiírásról a nevelőtestület véleményének ismeretében dönt. 
 
 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző 
Határidő: 2017. 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

dr. Varga Tibor s.k. 
                    jegyző                                                                              

 


