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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Csabdi Napraforgó Óvoda magasabb vezetői megbízásához a Kjt. 23. §-a szerint pályázati 

felhívás közzététele kötelező, melyre vonatkozó szabályokat a Kjt. 20/A. § és 20/B.§-a rögzíti.  
 

A magasabb vezetői megbízás vonatkozásában Nkt. 67. § (1) bekezdése a)-d) pontjai 

határozzák meg a pályázati feltételeket. A 67. § (1) bekezdés b) pontja a magasabb vezetői 

megbízáshoz szükségessé teszi a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

szakképzettséget.  
 

A pályázati felhívást ezen jogszabályi rendelkezések alapján kell közzétenni, azonban 2015. 

január 1-jei hatállyal módosult az Nkt., a 98. § (18) bekezdése, mely az alábbi lehetőséget 

biztosítja arra az esetre, ha egyetlen pályázó sem rendelkezik pedagógus szakvizsga keretében 

szerzett intézményvezetői szakképzettséggel.  
 

„Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett 

eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettséggel, akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szóló 

intézményvezetői megbízás adható olyan személynek is, aki az intézményvezetői megbízás 

többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával és megbízásával egyidejűleg 

vállalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését. 
 

Az e bekezdés szerinti megbízás pályázat nélkül további három évvel meghosszabbítható, 

amennyiben az érintett az intézményvezetői megbízását követően az intézményvezetői 

szakképzettséget megszerezte.” 
 

Az intézményvezetői pályázat tartalmát az Nkt., továbbá a Kjt. 20/A. § - 20/B. §-ai határozzák 

meg, melynek figyelembe vételével készült az előterjesztés melléklete szerinti pályázati 

felhívás.  
 

A pályázat benyújtására 30 nap időtartamot kell biztosítani, mely a Közigazgatási és 

Igazságügyi Hivatal internetes honlapján történő megjelenéstől számítandó.Kötelező azonban 

az Oktatási és Kulturális Közlönyben is a megjelentetés, továbbá közzé kell tenni a pályázatot 

hirdető önkormányzatnál szokásos módon is. Mivel a Közlöny útján történő megjelentetés a 

lapzárták kötött időpontja miatt bizonytalan, ezért célszerű erre is legalább 30 napos 

időtartamot biztosítani.  
 

Az intézményvezetői pályázat előzetes véleményeztetési eljáráshoz kötött, már nem kötelező 

közoktatási szakértő felkérése a vezetői programok véleményezése tekintetében, de 

természetesen a lehetőség adott amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy szakértőt 

kíván igénybe venni. 
 

A véleményezési határidő 30 nap, a véleményezésben részt vevő szervezeteket az Nkt. 83. § (4) 

bekezdése, továbbá a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 189. §- 191. §-a nevesíti, a részletes 

eljárási szabályokat pedig ezen túlmenően a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 22.§ - 24.§-

ai határozzák meg.  
 

A magasabb vezetői megbízásról érvényes döntés kizárólag a vélemények ismeretében 

hozható.  

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama a Kjt. 23. § és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. 

rendelet 22. § (1) bekezdés alapján 5 évre adható, figyelembe véve a 22. § (2) bekezdését is, 

hogy a megbízás lejárati időpontja július 1. és augusztus 15. között terjedő időszakra esően 

határozható meg. 

 



Csabdi, 2015. augusztus 11. 

      Tisztelettel: 

 

Huszárovics Antal 

polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (VIII.18.) számú határozata 

a Csabdi Napraforgó Óvoda magasabb vezetői beosztásának 

ellátására vonatkozó pályázati felhívásról  
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Csabdi Napraforgó Óvoda 

magasabb vezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről szóló 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

I. 

 

A Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és 20/B. §-a alapján az alábbiak szerint pályázatot hirdet 

a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői(magasabb vezetői) beosztásának ellátására az 

alábbiak szerint: 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a "közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet a 

Csabdi Napraforgó 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, 2016. január 1. napjától 

2019. július 31. napjáig szól. 

 

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2064 Csabdi, Szabadság u. 35. sz.  

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének 

megszervezése, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, az 

intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Felcsúti Közös Önkormányzati 

Hivatallal való folyamatos együttműködés.  

 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet s a „nemzeti 

köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 



 Főiskola, óvodapedagógus, konduktor-óvodapedagógus végzettség és szakképzettség,  

 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  

 legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  

 az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 

munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás,  

 magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy  

 büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás 

hatálya alatt,  

 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz,  

 az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléssel 3 példányban,  

 iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,  

 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló 

okirat (oklevél, leckekönyv) másolata, 

 közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági 

bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás 

gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,  

 szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,  

 nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,  

 nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére 

pályázata tartalmának megismeréséhez,  

 nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja,  

 amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló 

írásbeli nyilatkozat.  

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 31. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszárovics Antal Csabdi Község 

Önkormányzat Polgármestere nyújt, a 22/350-103-as telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázat Csabdi Község Önkormányzat címére történő megküldésével 

(2064 Csabdi, Szabadság u. 44.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: ........../2015., valamint a beosztás 

megnevezését: óvodavezető.  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvényben s a „nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 189. § - 191. §-ában s a 326/2013.(VIII.30.) Korm. 

rendelet 23. §-ában meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a pályázatokról 



a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus munkakörre szól.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 15. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Oktatási és Kulturális Közlöny 

 a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Csabdi Kirendeltsége hirdetőtáblája - 2015.  

 a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal honlapja - 2015. .......................... 

 

II. 

 

 A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási 

Intézet internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Felcsúti Közös 

Önkormányzati Hivatal és Kirendeltségei hirdetőtábláján, valamint a tagi Önkormányzatok 

honlapjain történő közzététele érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős:   Dr. Sisa András jegyző 

Határidő:   2015. augusztus 24. 


