
 
 
 

Előterjesztés 
 
Tárgy: Tengelici Mézeskalács Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 109/2012. (XII.18.)  számú Kt. 
határozatában Huber Péternét bízta meg 2013. január  1. napjától 2013. július 31. napjáig  a 
Tengelici Mézeskalács Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával.  
A nevelési- oktatási intézmények élén álló vezetők a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény ( továbbiakban: Kjt.) értelmében magasabb vezetők, ezért ezt a 
vezetői beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni / Kjt.20/B.§(1) /. A vezetői megbízás 
5 évre adható. A pályázati eljárás lebonyolításával összefüggő előkészítő feladatokat, az 
intézményt fenntartó önkormányzat jegyzője látja el. 
A magasabb vezetői beosztás ellátására való megbízás ugyanannak a közalkalmazottnak több 
alkalommal is adható. 
A  Kjt. végrehajtásáról szóló 138/1992(X.8.) Korm.rendelet 5.§.(5) bekezdése szerint a 
pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 
a) a munkahely és a beosztás megjelölését, 
b) a magasabb vezetői beosztásra történı megbízás – az év során bármikor öt évre adható - 
időtartamát, 
c) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, 
d) a megbízás feltételeit (pl. iskolai végzettség, ha a beosztás több iskolai végzettséggel 
ellátható), 
e) a vezetői megbízáshoz előírt feltételeket, kiegészítő feltételeket (pl. tudományos 
tevékenység, idegen nyelv ismerete, szakmai gyakorlat), 
f) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl. pótlék, szolgálati lakás), 
g) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi 
követelményeire vonatkozó esetleges igényeket, 
h) a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére 
vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, továbbá 
a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket (a továbbiakban: 
vezetési program) 
i) a pályázat elbírálásának határidejét. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 67.§.(1) bekezdése kimondja: 
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. 
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 
történı, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 
e) többcélú intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik, az 
intézmény által ellátott feladatra létesíthetı intézmény vezetői megbízásához szükséges 
feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike mesterfokozatot ír elő, az 
intézményvezetői megbízáshoz erre van szükség. 



 
Mivel 2013. július 31. napjával lejár  Huber Péterné óvodavezető megbízása, a pályázati 
kiírásban a  megbízás kezdő  napjának 2013. augusztus 1-jét, megszűnése napjának 2018. 
július 31-ét jelöltük meg. 
A köznevelési törvény 83.§.(3) bekezdése a fenntartó kötelezettségei között fogalmazza meg, 
hogy a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése vagy 
véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét. A 
vélemények kialakítására legalább 30 napos határidőt kell biztosítani. ( intézmény 
alkalmazotti közössége, szülői szervezet ).  
A nyilvános pályázati kiírást az Oktatási és Kulturális Közlönyben valamint a Kormányzati 
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán meg kell 
jelentetni.  
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot és a 
határozat mellékletét képező pályázati kiírást fogadja el.  
 
Tengelic , 2013.március 
 
                                                             
                                                                                                
Határozati javaslat 
 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Tengelici 
Mézeskalács Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) feladatok ellátására a határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 
 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy végezze el a pályázati eljárás lebonyolításával 
összefüggő előkészítő feladatokat  úgy, hogy az óvodavezetői megbízással kapcsolatos 
döntését a képviselő-testület legkésőbb 2013. június hónapban meg tudja hozni. 
 
Határidő: 2013. március 20 . illetve 2013. május 31. 
Felelős:  jegyző    


