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KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Kiszombori  Mikrotérség  Karátson  Emília  Napköziotthonos  Óvoda  (a  továbbiakban: 
Óvoda)  intézményvezetőjének  megbízatása  2013.  július  31.  napjával  lejár,  a  megüresedő 
intézményvezetői álláshely pályázat útján tölthető be. 

A  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  (a  továbbiakban:  Nkt.)  67.  §-a 
tartalmazza a nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételeit:
„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 pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.”
„(7) 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.
(8) 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  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Kjt.) 
20/A.-20/B. §-ában meghatározott pályázat alapján, 23. §-a, valamint a Kjt. végrehajtására a 
közoktatási  intézményekre  vonatkozóan  kiadott  138/1992.  (X.  8.)  Korm.  rendelet  (a 
továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdése szerint a közoktatási intézményben magasabb vezetői 
beosztás öt évre adható.

A R. 5.§ (4) bekezdése alapján az intézményvezetői magasabb vezetői megbízásra irányuló 
felhívást a személyügyi központ internetes oldalán és a fenntartó önkormányzati társulásban 



részt vevő önkormányzatok székhelyén túl az Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzé kell 
tenni.
Az R. 5. § (5) bekezdése szerint a pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a munkahely és a beosztás megjelölését,
- a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás – a R. 5.§ (2) bekezdésében meghatározott 
keretek közötti – időtartamát,
- a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját,
- a megbízás feltételeit (pl: iskolai végzettség),
- a vezetői megbízáshoz előírt feltételeket kiegészítő feltételeket (pl: szakmai gyakorlat),
- a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl: pótlék),
- a pályázat benyújtásának formáját, határidejét, és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire 
vonatkozó esetleges igényeket,
- a pályázat elbírálásának határidejét.

A pályázatnak az R. 5. § (8) bekezdésének megfelelően tartalmaznia kell továbbá a pályázó 
szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program). 

A  pályázati  eljárás  előkészítésével  összefüggő  előkészítő  feladatokat  a  nevelési-oktatási 
intézményt fenntartó önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: pályáztató) látja el. 

Az Nkt.  83.  §  (3)-(4)  bekezdése  alapján  a  döntés  előtt  be  kell  szerezni  az  óvodai  Szülői 
Munkaközösség (SZMK), valamint a közalkalmazotti tanács véleményét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló  20/2012.(VIII.  31.)  EMMI  rendelet  (a  továbbiakban:  EMMI  rendelet)  189.  §  (1) 
bekezdése  szerint  a  nevelési-oktatási  intézményvezetői  pályázattal  összefüggésben  az 
alkalmazotti közösség abban a kérdésben foglal állást,  hogy támogatja-e a pályázó vezetői 
megbízását.
Az EMMI rendelet rögzíti, hogy 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. A pályázatot át kell adni a nevelési-oktatási intézményben működő 
szakmai  munkaközösség  részére  is,  amely  írásban  véleményezi  a  vezetési  programot.  A 
nevelőtestület  véleményét  írásba  kell  foglalni,  amelynek  tartalmaznia  kell  a  szakmai 
munkaközösség véleményét is.

A pályáztató az előkészítés során a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához az R. 
5.§-ának (9)-(11) bekezdése alapján az alábbi fórumokat keresi meg:
„(9)  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).
(10) A nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) a Kt. 57. §-a (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 
(szakalkalmazotti  értekezlet)  mellett  a  vezetési  programról  véleményt  nyilvánítson  a 
szakszervezet  munkahelyi  szerve,  továbbá,  ha  igényli,  a  pedagógus  szakmai  szervezet.  E 
bekezdés  alkalmazásában  pedagógus  szakmai  szervezet  az  a  szervezet,  amelyik 
alapszabályával  és bírósági nyilvántartásba vételének igazolásával a közoktatási  intézmény 
fenntartójánál – legkésőbb a pályázat benyújtására meghatározott határidő utolsó napja előtt – 
bejelentkezett.



(11) A vezető megbízásával összefüggésben a Kt. 102. §-ának (3) bekezdésében biztosított 
véleménynyilvánítási jogával az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet (közösség), az iskolai 
diákönkormányzat,  továbbá –  ha nem rendelkezik  egyetértési  joggal  –  a  helyi  kisebbségi 
önkormányzat (a kisebbség helyi szószólója, egyesülete), szakközépiskola, szakiskola esetén 
a fővárosi, megyei gazdasági kamara a véleményezési határidőn belül élhet.”

A  pályáztató  a  munkáltatói  jog  gyakorlójának  a  pályázattal  együtt  megküldi  a  (9)-(11) 
bekezdés  alapján  elkészült  véleményeket,  illetve  tájékoztatja  a  munkáltatót,  ha  a 
jogosultak nem éltek a véleményezési, nyilatkozattételi jogukkal.

Megjegyezni  kívánom,  hogy  az  R.  fenti  rendelkezései  még  a  hatályon  kívül  helyezett 
közoktatási törvényre (Kt.), nem pedig a hatályos Nkt. rendelkezéseire utalnak vissza.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  Kiszombori  Mikrotérség  Karátson  Emília 
Napköziotthonos Óvoda (6775 Kiszombor, József A. u. 19.) intézményvezető álláshelyének 
meghirdetésére vonatkozó pályázati felhívást vitassa meg és a melléklet alapján hagyja jóvá. 

Kiszombor, 2013. február 19.

Tisztelettel: 
Szegvári Ernőné
  polgármester



Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 
intézményvezetői álláshelyének betöltésére

___/2013.(II. 26.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  pályázat 
kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői 
álláshelyének betöltésére tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kiszombori  Mikrotérség 
Karátson  Emília  Napköziotthonos  Óvoda  (6775  Kiszombor,  József  A.  u.  19.) 
intézményvezetői álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati felhívás szövegét 
a jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a pályázati felhívásnak az 
Oktatási  és  Kulturális  Közlönyben  történő,  valamint  a  Kjt.  20/A.  §  (4)  bekezdésében 
meghatározottaknak megfelelő közzétételéről gondoskodjon. 

A határozatról értesül:
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár



MELLÉKLET

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6775 Kiszombor, József A. u. 19.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az  irányadó  jogszabályokban  meghatározott  feladatok  ellátása,  az  intézmény  törvényes 
működtetése,  szakmai  irányítás,  személyzeti-munkáltatói,  gazdálkodási,  adminisztrációs  és 
adatszolgáltatási feladatok. Felelős az intézmény jogszerű működtetéséért, az önkormányzat 
gazdasági érdekeinek védelméért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 Főiskola, Felsőfokú óvodapedagógus végzettség és pedagógus szakvizsga keretében 
szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

 Szakképesítésnek  megfelelő  munkakörben  szerzett  5  év  szakmai  gyakorlat  - 
Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 a pályázó szakmai önéletrajza,
 az  intézmény  vezetésére  vonatkozó  program  a  szakmai  helyzetelemzésre  épülő 

fejlesztési elképzeléssel,
 büntetlen előélet igazolására 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
 iskolai végzettség igazolására az oklevél másolata, 
 a pályázat  véleményezésében és elbírálásában résztvevők betekintési  jogára utaló 

nyilatkozat, 
 továbbá a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegvári Ernőné polgármester nyújt, 
a 62/525-090 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 A pályázatot egy példányban kell benyújtani - Postai úton, a pályázatnak Kiszombor 

Nagyközség  Önkormányzata  címére  történő  megküldésével  (6775  Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi  u.  8.).  Kérjük  a  borítékon  feltüntetni  a  pályázati  adatbázisban 
szereplő  azonosító  számot:  _____/2013.,  valamint  a  beosztás  megnevezését: 
óvodavezető. 

Személyesen:  Szegvári  Ernőné  polgármester,  Csongrád  megye,  6775  Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályokban előírt véleményeztetési eljárás lefolytatása után Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 Oktatási és Kulturális Közlöny
 www.kiszombor.hu

A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  www.kiszombor.hu honlapon 
szerezhet. 

A  pályázat  kiírója  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  pályázati  eljárás  bármely  szakaszában  a 
pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja. 

http://www.kiszombor.hu/

	A pályáztató a munkáltatói jog gyakorlójának a pályázattal együtt megküldi a (9)-(11) bekezdés alapján elkészült véleményeket, illetve tájékoztatja a munkáltatót, ha a jogosultak nem éltek a véleményezési, nyilatkozattételi jogukkal.

