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Tisztelt Képviselőtestület  
 
A Lakhegy Erdőszéli Óvoda vezetői feladatait mivel az önkormányzat által 2019. áprilisban 
meghirdetett pályázati eljárás eredménytelen lett, jelenleg Vargyainé Antal Ildikó látja el 
helyettesítéssel.  
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 köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése pedig kimondja, hogy „ 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.” 
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.r.)  21-22.§-ai alapján a magasabb vezetői 
megbízást 5 évre kell adni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.  
 
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 jogkör 
gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú a betöltendő munkakör feladatait érintően 



  

szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A megbízási jogkör gyakorlója a 
véleményezési határidő lejártát követő harmincadik napot követő első képviselő-testületi 
ülésen bírálja el a beérkezett pályázatokat.   
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (8) bekezdése értelmében  
„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 köznevelési törvény (továbbiakban: Nkt.) 67. § (1) bekezdése értelmében a  
„ 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 vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására 
vonatkozó óraadói megbízás ellátása során 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.”  

Az Nkt. 98. § (1) bekezdése alapján átmenetileg el lehet tekinteni az intézményvezetői 
szakvizsga meglététől.  

Nkt. 98. § (18) bekezdése kimondja, „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.”  

 A fenti előírás nem azt jelenti, hogy az intézményvezetői megbízáskor el lehet tekinteni a 
(befejezett) intézményvezetői szakvizsga meglététől. Az előírás kizárólag akkor teszi lehetővé 
az eltekintést az intézményvezetői szakvizsgától, ha egyetlen pályázónak sem volt meg az 
intézményvezetői szakképzettsége. Ha tehát van olyan a pályázók között, aki megfelel a 
pályázati feltételeknek, így van intézményvezetői szakvizsgája, akkor nem bízható meg olyan 
pályázó, aki nem rendelkezik intézményvezetői szakképzettséggel. 

A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes 
oldalán kell közzétenni.  
Ha önkormányzat a fenntartó, úgy a székhelyén, a helyben szokásos módon is köteles 
közzétenni a pályázati felhívást, ezért azt a határidő feltüntetésével a település honlapján is 
meg kell jelentetni.  
Emellett a Kormány rendelet szerint az intézményvezetői pályázati felhívást a minisztérium 
hivatalos lapjában, az Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzé kell tenni. 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. 
A pályázat benyújtásának határidejét a személyügyi központ internetes oldalán történő 
közzétételtől kell számítani.    



  

 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az óvodavezető beosztás ellátására a határozati 
javaslatban foglalt tartalommal írjon ki pályázatot.  
 
Kérem a Képviselőtestületet hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
Lakhegy, 2020. 07. 02. 
 
 
                                                                             Ujvári Katalin s.k. 
                                                                              polgármester 
  
 
Határozati javaslat: 
 
Lakhegy Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta az óvodavezetői (magasabb 
vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést és az alábbiak 
szerint határozott: 
 
A Képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) 
beosztásának ellátására pályázatot hirdet az alábbi tartalommal: 
 

 
 

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE  
pályázatot hirdet 

 
óvodavezető (magasabb vezető)  

beosztás ellátására 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus. 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre,  
2020. szeptember 1. napjától 2025. augusztus 31. napjáig szól.  
 
A munkavégzés helye: 
Lakhegy Erdőszéli Óvoda, 8913 Lakhegy, Petőfi Sándor u. 102.  
 
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. 



  

 
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 rendelkezései az 
irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

 óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség; 
 pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 
 legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; 
 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; 

 magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, illetve annak 
igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.  

 
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások: 

 részletes szakmai önéletrajz, 
 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás 

idejére szóló 5 éves vezetési program, 
 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
 végzettséget igazoló okiratok másolata, 
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 
továbbításához, 

 pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása 
esetén megszünteti.  

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó a benyújtott pályázatot a képviselőtestület nyílt 
vagy zárt ülésen tárgyalja.  

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 17.      
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujvári Katalin polgármester nyújt, a 
+36 30 488 6864-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
A pályázatot postai úton két példányban kell benyújtani az alábbi címre: Lakhegy Község 
Önkormányzata, 8913 Lakhegy, Petőfi u. 78. A borítékon kérjük feltüntetni az „Óvodavezetői 
pályázat” megjelölést.  
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők 
véleményezik, ezt követően a megbízásról Lakhegy Község Önkormányzati 
Képviselőtestülete soron következő ülésén hoz döntést.  
 



  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 30.  
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

- kozigallas.gov.hu 
- Oktatási és Kulturális Közlöny  
- www.lakhegy.hu internetes oldal  

 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 16.. 
  
A képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a magasabb vezetői pályázat 
kiírásával és a pályázati eljárás bonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásáról 
gondoskodjanak. 
Felelős: Ujvári Katalin  polgármester  
            Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző  
 
Határidő: pályázat kiírása azonnal, illetve folyamatos 
 
2) Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdésében foglaltak alapján a Lakhegy Erdőszéli 
Óvoda intézményvezetői munkakörére beérkező pályázatok véleményezésére, a pályázók 
meghallgatására, a megbízásra vonatkozó javaslat megtételére az alábbi 3 tagú előkészítő 
bizottságot hozza létre: 
 
A bizottság képviselőtestület által delegált tagjai:  
 
A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a bizottsági tagoknak a Bizottság 
munkájában való részvételre irányuló felkérésről, majd meghívásukról gondoskodjon.  
A képviselőtestület felkéri és felhatalmazza az előkészítő bizottságot, hogy írásba foglalt 
véleményét, javaslatát terjessze a képviselőtestület elé, feladatát mindaddig lássa el, míg az 
intézmény élére az intézményvezető megbízásra nem kerül. 
 
Felelős:Ujvári Katalin polgármester 
Határidő: 2020. augusztus 31.  
    
 




























