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Tisztelt Társulási Tanács !
A Társulás által fenntartott Monostorapáti székhelyű Monostorapáti Közös Fenntartású
Napköziotthonos Óvoda vezetőjének Sztrik Emilnének
közalkalmazotti jogviszonya
nyugállományba vonulás miatt 2018. október 31. napjával megszűnik. A felmentési ideje alatt
a vezetői feladatokat az SZMSZ. szerinti helyettes Váradi Anita óvodapedagógus látja el az
új vezető kinevezésének időpontjáig .
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
20/B.§ (1) bekezdése értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízásra
pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki. 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: KR) 21-22.§-ai alapján a magasabb vezetői megbízást 5 évre kell
adni.
A Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése értelmében a 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 szakértői bizottság hallgatja meg. A
Szakértői Bizottság felállítása a Társulási Tanács hatásköre .
Az Nktv. 67. § (1) bekezdése rendelkezik az intézményvezetői megbízás feltételeiről:
„67. § (1) 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
mesterfokozat,
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c) legalább öt év pedagógus- munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus- munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.”
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: Korm. rendelet) 21. § a) pontja szerint a települési
önkormányzat képviselő-testülete ( Társulási Tanács) által adott intézményvezetői megbízás
magasabb vezetői megbízásnak minősül.
A pályázati kiírás, valamint a pályázat tartalmára vonatkozóan a Kjt. is, továbbá a Korm.
rendelet is tartalmaz rendelkezéseket: Kjt.
20/A. §
„(3) 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,
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c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a
továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a
pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében
pályázat nélkül betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban:
álláshirdetés)
a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok
székhelyén is, továbbá
c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen
a helyben szokásos módon köteles közzétenni. Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy
egyéb módon való közzétételt is előírhat. Ebben az esetben, továbbá az a)-c) pontban foglalt
esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való
közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a
személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál - a
munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál - rövidebb nem lehet.
Álláshirdetés esetén e határidőket az a) pont alapján történő közzétételtől kell számítani.
(5) 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 anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésé hez hozzájárul,
c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására
vonatkozó okiratokat.
20/B. § (1) 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.
(2) A pályázatban 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.
(3) Ha e törvény alapján a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásához pályázatot
kell kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is.
(4) Ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz
közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a
kinevezési jogkör a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg.”
Korm. rendelet
22. §
„(6) Az intézményvezetői magasabb vezetői megbízásra irányuló pályázati felhívást - a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §
(4) bekezdésében meghatározottakon túl - a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos
lapjában is közzé kell, egyéb magasabb vezetői, vezetői megbízás esetén közzé lehet tenni. A
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pályázat benyújtásának határidejét ezekben az esetekben is a Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal (Közigállás) internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani.
(7) A pályázati felhívásnak a Kjt. 20/A. § (3) bekezdésében foglaltakon kívül ta rtalmaznia
kell:
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.
23. § (1) A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok
elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és az intézményt megismerhessék.
(2) 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 kezeléshez, továbbításához.”
A Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján a magasabb vezetői megbízást öt évre kell adni.
A pályázati feltételek meghatározása a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik, a pályázati
eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat a Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdése értelmében
:
„Az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat – ide nem értve
a pályázati feltételek meghatározását - a köznevelési intézményt fenntartó önkormányzat
jegyzője , más fenntartó esetén a megbízási jogkört gyakorlójának megbízottja látja el”.
A beérkezett pályázatokkal kapcsolatos teendőket, határidőket a fentebb írt jogszabályok,
valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozzák. A vonatkozó
rendelkezések alapján véleményezési joga van az óvoda alkalmazotti közösségének, az óvoda
nevelőtestületének, a szülői szervezetnek, valamint a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi
szervének is. A pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához a pályázatnak a
nevelőtestület részére történő átadást követő első munkanaptól számítva legalább 30 napot
kell biztosítani.
A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő 30, illetve ha az elbírálandó pályázatok
száma a 25-öt eléri, 60 napon belül el kell bírálni. Ha a megbízási jogkört testület gyakorolja,
a pályázatokat a testület részére a véleményezési határidő lejártát követő 30., illetve 60. napot
követő első testületi ülésre be kell nyújtani.
Javasolom a Tisztelt Társulási Tanácsnak , hogy a mellékelt határozati javaslat alapján
hozzon döntést az óvodavezetői pályázat kiírásáról !
A pályázati kiírást
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán (Közigállás) közzé kell tenni,
hivatalos közzététel)

(
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- az Oktatási és Kulturális Közlönyben
- a Társulás székhelyén a helyben szokásos módon ,
- a Társulási Tag Ö nkormányzatok (Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, Vigántpetend
Községek) honlapjain , hirdetőtábláin meg kell jelentetni.
Kérem a Társulási Tanácsot hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot
fogadja el.
Monostorapáti, 2018. január 22.
Takács Péter
Társulási Tanács elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

I.
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa
megtárgyalta a Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői
(magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést és az
alábbiak szerint határozott:

1. Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási
Tanácsa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nktv.) 67. §, a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet (Rend.) alapján pályázatot hirdet a Monostorapáti Közös Fenntartásu
Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

2. A magasabb vezetői megbízás óvodapedagógus munkakörben, közalkalmazotti
jogviszonyban történik.

3. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
4. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus.
A magasabb ve zetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre,
5 (öt) év időtartamra , 2018. november 1. napjától , 2023. november 1. napjáig szól.
A munkavégzés helye: 8296.
Monostorapáti, Óvoda u.5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,
gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett. A nemzeti
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köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott feladatok ellátása, intézményi
költségvetés szerinti gazdálkodás, kapcsolattartás a fenntartóval.
Az intézmény szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, irányítása,
ellenőrzése.
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
pedagógusok 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:
 óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség;
 pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 legalább 3-5 év vezetői tapasztalat
 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;
 a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti
vagyonnyilatkozat tétel;
 büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt.
 magyar állampolgárság, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó dokume ntumok, iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz,
 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás
idejére szóló 5 éves vezetési program,
 érvényes (30 napnál nem régebbi) hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata,
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
továbbításához.
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatának nyilvános Társulási Tanács
ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e , vagy kéri a zárt ülés tartását.
A magasabb vezető beosztás megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program,
a vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre
jogosultak által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás
eredménye közérdekből nyilvános adat, amely a köznevelési intézmény honlapján
közzétételre kerül.
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A pályázat benyújtásának határideje: Az NKI (Közigállás) internetes honlapján történő
megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Péter Társulás elnöke nyújt,
a 06-87-435-055, vagy 06-20-4699298 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, az eredeti pályázati anyag a Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulása részére történő megküldésével (8296 Monostorapáti, Petőfi
u.123.) – a borítékon feltüntetve az „Óvodavezetői pályázat” megjelölést.
A pályázat elbírálásának módja, re ndje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők
véleményezik, a pályázókat a Társulási Tanács által kijelölt Szakértői Bizottság is
meghallgatja. Ezt követően dönt a Társulási Tanács a megbízásról. Társulási Tanács a
pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Oktatási és Kulturális Közlöny
www.monostorapati.hu
www.hegyesd.hu
www.kapolcs.hu
www.vigantpetend.hu internetes oldalak
társulás tagjainak hirdetőtábláin
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 26.
HA TÁ RO Z A TI J A VAS LA T

II.
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács
az óvodavezetői beosztás betöltésére érkező pályázatok véleményezésére , a pályázók
meghallgatására Szakértői Bizottságot jelöl ki.
A Szakértői Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
1.
2.
3.
4.
5.

Romposné Merse Erika pedagógus
Gulyás Erzsébet képviselő Monostorapáti
Imre Gabriella képviselő Hegyesd
Horváth Lászlóné képviselő Kapolcs
Ács Szilvia képviselő Vigántpetend

elnök
tag
tag
tag
tag

A Szakértői Bizottság a pályázók meghallgatását jegyzőkönyvben rögzíti , és szakmai
véleményét a döntéshozó Társulási Tanács elé terjeszti.
Határidő: 2018. II. 26. és 2018. május 15.
Felelős: Takács Péter társulási tanács elnök

