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8. Napirend 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda óvodavezetői pályázatáról 

 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2021. (VII.29.) határozatával 
2021. augusztus 1. napjától 2022. július 31. napjáig (1 év) terjedő időszakra megbízta Kiss Zsófia 
óvodapedagógust az önkormányzat fenntartásában működő Tolmácsi Kisbagoly Óvoda (2657 
Tolmács, Szent Lőrinc út 108.) óvodavezetői munkakör betöltésével és az óvodavezetői feladatok 
ellátásával. A megbízás 2022. július 31. napján lejár. 
 
I. A fenntartó mint a kinevezési jogkör gyakorlója 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) 
bekezdés f) pontja értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a 
megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó 
rendelkezések keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett. 
 
A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a 
továbbiakban: munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszony keretében kerülnek foglalkoztatásra. 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
20/A.§ (1) bekezdése értelmében közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan 
közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot 
- törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. 
 
Át nem ruházható képviselő-testületi hatáskör! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42.§ 2. pontja 
értelmében a törvény által a képviselő-testület hatáskörébe utalt választás, kinevezés, 
vezetői megbízás át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörnek minősül.  
 
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rend.) 21. §-a értelmében a köznevelési 
intézményben - az intézmény gazdálkodási jogosítványaitól függetlenül - magasabb vezetői megbízásnak 
minősül a települési önkormányzat képviselő-testülete által adott intézményvezetői megbízás. 
Az óvodavezetői megbízás magasabb vezetői megbízásnak minősül, és kizárólag 
pályázati eljárás lebonyolításával létesíthető. 

 
A pályázati feltételeket – a jogszabályi előírások figyelembevételével - a pályázat kiírója határozza 
meg. 
 



II. Az intézményvezetői megbízás feltételei 
 
Az Nkt. 67.§ (1) bekezdése meghatározza az intézményvezetői megbízás feltételeit, 
nevezetesen: 
Nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízás felsőfokú végzettséggel, pedagógus szakképzettséggel 
rendelkező és a Kormány rendeletében meghatározott egyéb feltételnek megfelelő személynek adható. 
 
A Korm.rend. 21/A. § (1) bekezdése szerint az intézményvezetői megbízás egyéb feltételei: 
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 6. mellékletében 
meghatározott szakképzettség, középiskolában pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett 
szakképzettség, 
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
c) legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó 
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint 
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 Korm.rend. 21/A. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés c) pontja szerinti óraadói megbízás ellátása során 
szerzett szakmai gyakorlat megállapításakor az egy időben több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói 
megbízási jogviszony keretében ellátott tanórák, foglalkozások számát össze kell adni. 
 
III. A pályázati felhívás 
 
A Kjt. 20/A.§ (3) bekezdése értelmében:  
A pályázati felhívásban meg kell jelölni: 

a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 
b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, 
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 

A Kjt. 20/A.§ (4) bekezdés alapján a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati 
felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül betölthető munkakört 
és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés) 

a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén, 
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén is, továbbá 
c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen 

a helyben szokásos módon köteles közzétenni. Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy egyéb módon való 
közzétételt is előírhat. Ebben az esetben, továbbá az a)-c) pontban foglalt esetekben meg kell jelölni a pályázati 
felhívásnak a személyügyi központ honlapján való közzétételének időpontját. 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. Álláshirdetés esetén e határidőket az a) pont alapján történő 
közzétételtől kell számítani. 
 
A Korm.rend. a magasabb vezetői megbízás pályázati eljárásával kapcsolatban a következőket írja 
elő: 
 

22.§ (1) A 21.§-ban rögzített magasabb vezetői, vezetői megbízást az év során bármikor, öt évre kell adni. A 
határozott idő lejártát követően a közalkalmazott – az Nkt. 67.§ (7) bekezdésében foglalt kivétellel – ez e §-
ban meghatározott eljárás lefolytatásával ismételten megbízható magasabb vezető, vezetői feladat ellátásával. 



 (7) A pályázati felhívásnak a Kjt. 20/A. § (3) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmaznia kell: 
a) a munkahely megjelölését, 
b) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát, 
c) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, valamint 
d) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat. 

23. § (1) A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez 
szükséges tájékoztatást megkapják, és az intézményt megismerhessék. 

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a vezetési programját, továbbá a pályázati 
felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolását, valamint a pályázó 
nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához. 

(8) A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a 
huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni. Ha a megbízási jogkört közgyűlés vagy képviselő-testület 
gyakorolja, a pályázatokat a közgyűlés, képviselő-testület részére a véleményezési határidő lejártát követő 
harmincadik, illetve hatvanadik napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani. 
 
A pályázati eljárás menetét szintén a fenti jogszabályok vonatkozó előírásai határozzák meg.  
 
 
A fenti jogszabályi előírások alapján a pályázati eljárás az alábbiak szerint bonyolítható le: 
 

• Pályázat beadási határidő: 2022. június 30. 
• Képviselő-testületi döntés: várhatóan 2022. július 26-án. 

 
 
 
Tolmács, 2022. május 19. 
                  Hajnis Ferenc  
            polgármester 


