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6 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Tolmácsi Bagolyodú Óvoda óvodavezetői pályázat kiírása 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 21/2014. (IV.15.) határozatával – Bánk Község 
Önkormányzatának kezdeményezésére - elvi döntést hozott arról, hogy a Tolmács-Bánk Óvoda 
Intézményi Társulást (továbbiakban: Társulás) 2014. július 31. napjával jogutód nélkül meg kívánja 
szüntetni, majd a Társulás fenntartásában működő óvoda intézmény megszűnését követően az óvodai 
nevelésről új, önkormányzati intézmény fenntartásával kíván gondoskodni. 
 
Amennyiben az óvodai ellátás átszervezésére vonatkozó végső képviselő-testületi döntések értelmében új 
tolmácsi óvoda kerül alapításra, az óvodavezetői állást is – nyilvános pályázat útján – be kell tölteni. 
 
A magasabb vezetői megbízásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi 
XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 20/B § (1) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. (Köznev.tv.) törvény 67. §-a alapján pályázatot kell kiírni.  
A pályázati kiírás tervezete jelen előterjesztés mellékletét képezi, mely megfelel a Kjt. és a Köznev.tv. 
67.§-ában foglaltaknak, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezéseinek. 
 
A pályázati eljárás menetét szintén a fenti jogszabályok vonatkozó előírásai határozzák meg.  
A pályázati eljárás az alábbiak szerint bonyolítható le:  

• Oktatási és Kulturális Közlönyben történő megjelenés; (várhatóan 2014. június közepe - vége (kb. 
4-6 hét)  

• KSZK honlapján (kozigallas.hu) történő megjelenés; (az Oktatási és Kulturális Közlönyben 
történő megjelenést figyelembe véve) 

• Beadási határidő: 2014. július 7. 
• Szakmai Bizottság, Nevelő-testületi, Alkalmazotti értekezleteken és jogszabály által előírt 

fórumokon történő véleményeztetés  
• Képviselő-testületi döntés: várhatóan 2014. július vége 

 
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 
szóló 138/1992. (X.8.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése kimondja, hogy magasabb vezetői megbízásnak 
minősül a helyi önkormányzat képviselő-testülete által adott intézményvezetői megbízás. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A.§ (6) 
bekezdése értelmében:  

„Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a 
pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait 
érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi 
önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A 
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a 
pályázati határidő lejártát követő 

a) hatvan napon belül, vagy 
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, 

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a 
pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.” 
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A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a 
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör 
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottságnak meg kell hallgatni.  
A pályázók meghallgatására és a meghallgatás alapján az írásba foglalt vélemény kialakítására a határozati 
javaslatban megjelölt személyekből álló bizottságot javaslom. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a magasabb vezetői megbízásra vonatkozó 
pályázatot írja ki, valamint döntsön a szakértői bizottság összetételéről.  
 
Tolmács, 2014. május 21.    

 
Tisztelettel:  
 
 

  
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
 
…./2014. (V….) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. augusztus 1. napjától 
megalapításra kerülő Tolmácsi Bagolyodú Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó 
magasabb vezetői pályázatot az előterjesztettek szerint, jelen határozat mellékletét képező tartalommal 
kiírja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően gondoskodjon. 
 
A képviselő-testület a Tolmácsi Bagolyodú Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására beérkező 
pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 

• Halász Magdolna óvodapedagógus 
• Hámori Imréné óvodapedagógus 
• Laszkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodapedagógus 

A képviselő-testület megbízza a bizottságot, hogy a pályázati határidőt követően a pályázókat hallgassa 
meg, majd a bizottság a meghallgatás alapján kialakított véleményét – a döntés segítése céljából – foglalja 
írásba és terjessze a képviselő-testület elé. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szakértői munka ellátásáért megbízási 
szerződést kössön és a felkért szakértőkkel való megegyezésnek megfelelően, amennyiben szükséges, 
megbízási díjat fizessen ki. 
 
Határidő: azonnal, illetve 2014. júliusi képviselő-testületi döntésig 
Felelős: polgármester 
 



Tolmács Község Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet 

Óvodavezető 

munkakör betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás határozott időre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig, 5 évre  szól. 
A munkavégzés helye:  

 Tolmácsi Bagolyodú Óvoda, 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény szakmai 
vezetése, törvényes működésének biztosítása, szakszerű törvényes működtetése, pedagógiai munka 
szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői 
jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi 
költségvetés betartása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései 
az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

− Főiskola, Óvodapedagógus végzettség 
− Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 
− Legalább 5 éves óvodapedagógusi gyakorlat 
− Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség 
− A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

− Óvodában szerzett vezetői gyakorlat 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

− végzettséget igazoló okiratmásolatok 
− erkölcsi bizonyítvány 
− szakmai önéletrajz 
−  vezetői program 
− a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentumok másolata 
− nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul 
− nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 
A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. augusztus 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje:  2014. július 6. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Hajnis Ferenc polgármester, 06-30-968-8858 
 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen Tolmács Község Önkormányzat (2657 
Tolmács, Sport utca 1.) címére történő megküldéssel. A borítékon kérjük feltüntetni: óvodavezetői pályázat. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleményezési eljárást követően Tolmács Község Önkormányzat 
képviselő-testülte dönt. 
A pályázat elbírálásának várható határideje: 2014. július vége 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 Tolmács Község Önkormányzat hirdetőtáblája 
 Tolmács Község Önkormányzat hivatalos honlapja www.tolmacs.hu 
 Oktatási és Kulturális Közlöny 
 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett állásügyi internetes honlapon 

(kozigallas.hu)  


