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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Napsugár Óvoda és Bölcsőde  

intézményvezetőjének vezetői megbízása lejárta, illetve nyugdíjba vonulása miatt a   

megüresedett óvodavezetői álláshely betöltésére  a  73/2018.(VI.28.) sz. határozata  alapján,   

pályázati kiírást tett közzé. A pályázati felhívás a Személyügyi Központ (KÖZIGÁLLÁS) 

internetes honlapján, Polgár város honlapján, a PolgárTárs helyi lapban, valamint  az Oktatási 

és Kulturális Közlönyben  került megjelentetésre. 

A pályázat benyújtási határideje: 2018. augusztus 06.-ában került megfogalmazásra, mely 

időpontig  pályázat nem került benyújtásra.  

Pályázó hiányában a Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláshelyre kiírt pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítom, és újabb pályázat kiírását javaslom.  

  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja 

értelmében, az óvodavezetői megbízás magasabb vezetői megbízás, át nem ruházható 

képviselő-testületi hatáskör, amelyet pályázat útján kell meghirdetni és betölteni. A pályázati 

feltételeket a pályázat kiírója határozza meg. A magasabb vezetői megbízás feltételeinek 

meghatározását, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.) valamint  a  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő  

végrehajtásáról szóló   326/2013.(VIII.30.)  Kormányrendelet szabályozza. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 68.§  (4) 

bekezdése alapján  „Ha jogszabályi előírás vagy a munkáltató döntése alapján a köznevelési 

intézmény vezetőjének megbízása, munkaszerződése határozott időre szól, és a határozott idő 

alapján a megbízás vagy a munkaszerződés utolsó napja nem a július  1-jétől augusztus 15-ig 

terjedő időszakra esne, a megbízás, a munkaszerződés lejártának időpontját akkor is erre az 

időszakra kell meghatározni, ha az a jogszabályi előírás vagy munkáltatói döntés alapján 

meghatározott határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le.” 

 

A törvényben meghatározottak  figyelembevétele mellett a vezetői megbízás időtartama:  

2018. december 1-től – 2023.  augusztus 15-ig szól. 

A pályázat benyújtásának időpontja: 2018. október 24., elbírálásnak időpontja: 2018. 

november 29.  

Az eljárás lebonyolításánál a jegyző és hivatala teljes részletességgel meghatározott 

eljárásrendet kell, hogy kövessen az intézményi közösségekkel együttműködve. Az Nkt.  83. 

§ (4) bekezdés a), b), c), valamint (5) bekezdése értelmében a fenntartó a köznevelési 

intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése kialakítása előtt beszerzi az 

intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, a szülői szervezet véleményét. A 

vélemények kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a 

véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához 
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rendelkezésére áll.  A vélemény kialakításához az információk hozzáférhetővé tételének 

napjától számított legalább 15 napot kell biztosítani az érdekeltek részére.  

Az álláspályázat kiírására   vonatkozó javaslatot a  határozati javaslat, valamint a csatolt  

pályázati felhívás tartalmazza. 

A pályázati felhívást a KÖZIGÁLLÁS internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális 

Közlönyben, a PolgárTárs helyi lapban és a város honlapján kell megjelentetni. 

Az intézményvezetői megbízás feltételeit  az  Nk.tv. 67. § -ban foglaltak  szabályozzák. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői 

álláspályázatról szóló előterjesztést megtárgyalni, javaslataikkal kiegészíteni  és a határozati 

javaslatban  foglaltakat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Polgár, 2018. augusztus 30. 

        

 

 

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

………./2018. (IX.12.) számú határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  „ Javaslat a Napsugár 

Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláspályázat  kiírására” irányuló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1.  A képviselő-testület megállapítja, hogy a  73/2018.(VI.28.) sz.  határozatával   

 jóváhagyott  Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői  állásra kiírt pályázata  

 eredménytelen, és a 2. pontban foglaltak alapján új vezetői pályázat kiírásáról dönt. 

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a  Napsugár 

Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői feladatainak ellátására. 

 A munkavégzés helye: 4090  Polgár, Bessenyei út 4-5. sz. 

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A magasabb vezetői megbízás időtartama:   5 év 

Kezdő napja:   2018. december 01. 

Megszűnésének időpontja:          2023. augusztus 15. 

 

Vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért. Teljes 

 jogkörrel  képviseli az intézményt, gyakorolja a munkáltatói jogkört a  köznevelési 

 intézményben foglalkoztatottak felett.  Elvégzi az  irányadó jogszabályokban 

 meghatározott feladatokat. 

 

 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,  
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 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,  

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, 

 A vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú 

végzettség, vagy közoktatás vezető szakképzettség, továbbá nyelvvizsga. 

 

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 szóló 326/2013. (VIII.30.)  

Kormányrendeletben meghatározottak alapján. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 A pályázó szakmai önéletrajzát, 

 Az intézmény vezetésére vonatkozó  vezetői programot, a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléseket. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

 iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatának tárgyalását, zárt vagy 

nyílt ülésen kéri,  

 hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos 

kezeléséhez 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2018. október 24. 
A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát 

követő ülésén bírálja el a pályázatokat. 

A pályázat elbírálásának határideje:    2018. november 29. 

A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Tóth József polgármester, a 06-52/573-512 

telefonszámon 

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni „Napsugár 

Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosítási számot: I/4433-4/2018. Postai cím: Polgár Város Önkormányzata 4090 

Polgár, Barankovics tér 5. 

 

3. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 

megjelentetéséről:  

- Polgár Város honlapján     2018. szeptember  15-ig 

- a KÖZIÁLLÁS honlapján 2018. szeptember  19-ig 

-   a PolgárTárs helyi lapban  2018. október 10 -ig 

- az Oktatási Közlönyben    (megjelenés szerint)  

 Felelős:     dr.Váliné Antal Mária  címzetes főjegyző                 

 Tóth József polgármester 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

a fenntartásában lévő 

magasabb óvodavezető (magasabb vezető) munkakör 

 közalkalmazotti kinevezéssel és vezetői megbízással történő betöltésére. 

 

A vezetői megbízás határozott időre 5 évre: 2018. december  01-től - 2023.  augusztus 15-

ig szól. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

 

A munkavégzés helye:  Napsugár Óvoda és Bölcsőde  4090 Polgár Bessenyei u. 4-5. sz. 

 

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,  

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, 

 A vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú 

végzettség, vagy közoktatás vezető szakképzettség, továbbá nyelvvizsga. 

 

Vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért. Teljes 

jogkörrel  képviseli az intézményt, gyakorolja a munkáltatói jogkört a  köznevelési 

intézményben foglalkoztatottak felett.  Elvégzi az  irányadó jogszabályokban 

meghatározott feladatokat. 

 

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 szóló 326/2013. (VIII.30.)  

Kormányrendeletben meghatározottak  alapján. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:  

 a pályázó szakmai önéletrajzát, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó  vezetői programot, a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléseket.  

 

A pályázathoz csatolni kell: 

  iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatának tárgyalását, zárt vagy 

nyílt ülésen kéri,  
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 hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos 

kezeléséhez 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.  október 24. 

A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát 

követő ülésén bírálja el a pályázatokat. 

A pályázat elbírálásának határideje:   2018. november 29. 
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Tóth József polgármester, a 06-52/573-512 

telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan, valamint  zárt borítékban A borítékra 

kérjük ráírni „Napsugár Óvoda és Bölcsőde Óvodavezetői pályázat”, és a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosítási számot: I/4433-4/2018.  Postai cím: Polgár Város 

Önkormányzata 4090 Polgár, Barankovics tér 5., E-mail cím:  j.toth@polgar.hu    

 

 

      A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


