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Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája (továbbiakban: Intézmény) magasabb vezetői feladatait 
ellátó Sárik Jánosné megbízása 2017. április 29-ével, nyugdíjba vonulása miatt megszűnik. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/B. § 
(1) bekezdése alapján a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 
Kjt. 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a 
megbízási jogkör gyakorlója írja ki. 
 
A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 21.§-ában foglaltak alapján a 
köznevelési intézmény vezetője magasabb vezetői megbízásnak minősül, ezért a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban: Nkt.) 67. §. (7) bekezdése 
értelmében az intézmény vezetőjének kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. 
 
A Vhr. 22. § (5) bekezdése alapján az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével 
összefüggő feladatokat a köznevelési intézményt fenntartó települési önkormányzat jegyzője 
látja el. 
 
A Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázati felhívást a kormányzati 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (kozigallas.gov.hu) 
valamint a fenntartó önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon közzé kell tenni.  
A pályázat benyújtásának határideje a kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő elsődleges 
közzétételtől számított harminc napnál rövidebb nem lehet. 
A Kjt. (4) bekezdésében meghatározottakon túl a Vhr. 22.§ (6) bekezdése alapján a miniszter 
által vezetett minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni. A pályázat benyújtásának 
határidejét ezekben az esetekben is a kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő 
közzétételtől kell számítani.  
 
A Kjt. 20/A. § (3) és a Vhr. 22. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázati 
felhívásnak tartalmaznia kell: 
 

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. 
f) a munkahely megjelölését, 
g) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát, 
h) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, valamint 
i) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat. 

 
A Vhr. 23. § (2) bekezdése alapján 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. 
 



A Vhr. 23. § (3) bekezdése értelmében a pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények 
kialakításához – a pályázatnak a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) részére történő 
átadás napját követő első munkanaptól számítva – legalább harminc napot köteles biztosítani. 
A Vhr. 23. § (8) bekezdése alapján a pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő 
harminc napon belül el kell bírálni, de legkésőbb a véleményezési határidő lejártát követő 
harmincadik napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani. 
 
A Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján a magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás 
jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. 
 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján: 

 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája magasabb vezetői álláshely betöltésére 
pályázatot ír ki a határozat melléklete szerint. 

2. Felhatalmazza a város jegyzőjét, hogy gondoskodjon a Pásztó Városi Önkormányzat 
Óvodája magasabb vezetői beosztás álláshely betöltésére kiírt, e határozat mellékletét 
képező pályázati felhívás megjelentetéséről. 

3. Felkéri a jegyzőt az intézményvezető határozott idejű megbízására irányuló pályázati 
eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatok elvégzésére úgy, hogy az 
intézmény vezetői megbízással kapcsolatos döntését a Képviselő-testület legkésőbb 
2017. április 27-ig meg tudja hozni. 

 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: szöveg szerint 
 
 
Pásztó, 2017. január 24. 
 
 
 

Dömsödi Gábor 
polgármester 

 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 

 Dr. Gajdics Gábor 
jegyző 

 
 
 



 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 
óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 
 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 

Foglalkoztatás jellege: 
 

- teljes munkaidő 
- vezetői megbízás határozott időre, 2017. 04. 30. – 2022. 07. 31-ig szól. 

 
A munkavégzés helye: 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája - 3060 Pásztó, Madách utca 15, és 
tagintézményei 

 
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 

Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 
gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkatársak felett.  

 
Illetmény és juttatások: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó 
rendelkezései szerint. 

 
Pályázati feltételek: 
 

- főiskolai végzettség, óvodapedagógus, 
- 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 
pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás, 

- büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység 
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

- cselekvőképes legyen, 
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

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

idejére szóló vezetési program, 
- képesítést igazoló iratok másolata (nyertes pályázat esetén kötelező az eredeti okiratok 

bemutatása), 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó 

büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt és nem áll a tevékenység 
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

- nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos 
kezeléshez, továbbításához. 

 
Hiánypótlásnak helye nincs. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 14. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
 
Ajánlott küldeményként postai úton Pásztó Város Polgármestere címére (3060 Pásztó, 
Kölcsey utca 35.). A borítékra kérjük ráírni: „Óvodavezetői pályázat”. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül a Képviselő- testület ülésén. 
 
A Képviselő- testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
 

- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja, www.kozigallas.gov.hu 
- Oktatási és Kulturális Közlöny 
- www.paszto.hu 

 
 
Pásztó, 2017. január 24. 
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