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Előterjesztés
Óvodavezetői megbízással kapcsolatos pályázati eljárás ütemezése
5. napirendi pont
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál 2019. augusztus 15-én lejár az 5 évre szóló magasabb
vezetői megbízásnak minősülő, Nemes Viktória óvodavezetői megbízása, melyre pályázat
kiírása kötelező.
A pályázati eljárásra az alábbi jogszabályok az irányadók:
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény /a továbbiakban: Nkt./,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény /a továbbiakban:
Mötv./
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.),
- a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról /a továbbiakban 326/2013. (VIII.30.) Korm. r./,
- a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról /a továbbiakban: 20/2012.(VIII.31.) EMMI r./,
- a 388/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó
részletes szabályokról /a továbbiakban: 388/2007. (XII. 23.) Korm. r./,
Az óvodavezetői megbízás magasabb vezetői megbízás, át nem ruházható képviselő-testületi
hatáskör. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § 2.
pontja értelmében, az óvodavezetői megbízást pályázat útján kell meghirdetni és betölteni. A
pályázati feltételeket a pályázat kiírója határozza meg.
A Nkt. 83. § (2) bekezdés f) pontja értelmében a fenntartó dönt a köznevelési intézmény
vezetőjének megbízásáról, kinevezéséről.
A Nkt. 67. § (1) bekezdése alapján Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői
megbízás feltétele:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
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.

A Kjt. 23. § (3) bekezdése szerint a magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő
határozott időre adható.
A 326/2013.(VIII.30.) Korm. r. 22. § (5) bekezdése alapján az intézményvezetői pályázati
eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat a köznevelési intézményt fenntartó települési
önkormányzat jegyzője látja el. A pályázat beadási határideje a közzétételtől számított
legalább 30 nap.
A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc napon belül el kell bírálni. Ha
a megbízási jogkört közgyűlés vagy képviselő-testület gyakorolja, a pályázatokat a közgyűlés,
képviselőtestület részére véleményezési határidő lejártát követő harmincadik napot követő
első testületi ülésre be kell nyújtani.
Az Oktatási és Kulturális Közlönyben meghirdetésre kerülő pályázati kiírást a melléklet
tartalmazza. A NKI honlapján megjelenő pályázati felhívás a mellékletben megadott
tartalommal megegyezik.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 189. § (1) 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 átadásra és a pályázatok megőrzésére.
A pályázatok véleményezésének szabályai:
A 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 Nkt. 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.
A Nkt. 70. § (2) j) pontja értelmében a nevelőtestület dönt az intézményvezetői,
intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai
vélemény tartalmáról.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 189. § (8) bekezdés szerint a szakmai munkaközösség írásban
véleményezi a vezetési programot.
A 20/2012. (VIII.31. EMMI r. 190. § (2) értelmében a nevelőtestület véleményét írásba kell
foglalni, amelynek tartalmaznia kell a szakmai munkaközösség véleményét is.
A Nkt. 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 326/2013. (VIII.30.) Korm. r 23. § (3)-(4)-(8) pontja kimondja, hogy a pályáztató a
pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához – a pályázatnak nevelőtestület (szak
alkalmazotti értekezlet) részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva –
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legalább harminc napot köteles biztosítani (a továbbiakban: véleményezési határidő). A
pályázati eljárásban lehetővé kell tenni, hogy a nevelőtestület mellett a vezetési programról
véleményt nyilváníthasson a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve.
Az előkészítő bizottságok a nevelőtestületi és az alkalmazotti értekezletekről készült
jegyzőkönyveket, valamint a keletkezett valamennyi dokumentumot legkésőbb az értekezletet
követő harmadik munkanapon megküldik a jegyzőnek.
Jelenleg az intézményvezetői megbízás óvodavezetői megbízás, mivel az egyesített
intézmény szeptember 1-jétől fog csak hatályba lépni ( óvoda-bölcsőde ).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a melléklet
szerinti pályázati kiírást elfogadni szíveskedjék.
………./2019. (…….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagycenki
Aranypatak Óvoda óvodavezetői megbízás pályázati kiírására irányuló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Nagycenki
Aranypatak Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására.
A munkavégzés helye: Nagycenk, Szent Imre u. 2-4.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év
Kezdő napja: 2019. augusztus 16.
Megszűnésének időpontja: 2024. augusztus 15.
Pályázati feltételek:
 Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez
szükséges – a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség,
 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai
munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 a vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú
végzettség, vagy közoktatás vezető szakképzettség.
Illetmény és egyéb juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013 (VIII.30.)
Kormányrendeletben meghatározottak az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 a pályázó szakmai életrajzát,
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket.
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A pályázathoz csatolni kell:
 iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy
beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.
A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát
követő ülésén bírálja el a pályázatokat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 10.
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Csorba János polgármester, a 06-99/360012 telefonszámon
A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni „Nagycenki
Aranypatak Óvoda Óvodavezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítási számot: ……………/2019. Postai cím: Nagycenk Nagyközség
Önkormányzat 9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
2. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás
megjelentetéséről
- az Oktatási és Kulturális Közlönyben 2019. május 31-éig
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán 2019. május 31-éig,
- Nagycenk Nagyközség Önkormányzat honlapján 2019. május 31-éig,
Felelős:

Percze Szilvia jegyző
Csorba János polgármester

Nagycenk, 2019. május 7.

Csorba János
polgármester
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