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Tárgya: Pályázat kiírása Óvodavezetői állás betöltésére 

 

Előadó: Scheier Zsolt polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 1. napjától saját fenn-

tartásában működteti a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvodát. A testület az 56/2013. (V. 29.) 

számú határozatával fogadta el az intézmény Alapító Okiratát.  

 

A testület az 58/2013. (V. 29.) Ök. határozatában a hivatkozva a „közalkalmazottakról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X.8.) 

Korm. rendelet 5. § (17) és (18) bekezdésében foglaltakra a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 

– új köznevelési intézmény alapítása időpontjától, azaz 2013. július 1-napjától  kezdődően a 

magasabb vezetői pályázat elbírálása időpontjáig, de legkésőbb 2014. június 30-napjáig – az 

intézményvezetői feladatok ellátásával Szabóné Belovári Rita Asszonyt bízta meg, akinek 

határozatlan időtartamú közalkalmazotti kinevezése – a munkáltatói jogutódlásra tekintettel – 

változatlanul fennáll.  

 

A fentiek alapján az Intézményvezetői megbízás 2014. június 30. napjával lejárt, ezért szük-

séges az Óvodavezetői állás meghirdetése. Azért, hogy a pályázati eljárás lefolytatása hosz-

szabb időt vesz igénybe, ezért indokolt jelen ülésen dönteni a pályázat közzétételéről. 

 

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni. 

 

Határozati javaslat: 

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagykarácsonyi 

Örökzöld Óvoda óvodavezetői beosztásának ellátásra vonatkozó pályázati felhívás közzététe-

lére vonatkozó javaslatot. 

 

1. Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogál-

lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és 20/B. §-a alapján az alábbiak 

szerint pályázatot hirdet a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda óvodavezetői (magasabb 

vezetői) beosztásának ellátására az alábbiak szerint: 

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-

ján  

pályázatot hirdet 

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-

szony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 2014. július 1-

től 2019. június 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Béke tér 2. 

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

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az óvoda irányítási, el-

lenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes mű-

ködtetése, az Alapító Okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval, 

valamint az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Nagykarácsonyi 

Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkal-

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

- főiskola, pedagógia szakirányú végzettség 

- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 

- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti a szabad mozgás és tartóz-

kodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy 

- büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás 

hatálya alatt 

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- fényképes szakmai önéletrajz 

- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléssel 

- szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás 

- nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez 

- nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére 

a pályázata tartalmának megismeréséhez 

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz 

- nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok, esetében nem 

áll fenn, illetve hogy megbízása esetén azt 30 napon belül megszünteti 

- nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzá-

járul-e vagy kéri a zárt ülés tartását. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. július 1. 

napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30. 



A pályázat kiírásával kapcsolatban további információt Scheier Zsolt polgármester 

nyújt a 25/507-260/15 mellék telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

- Postai úton, a pályázatnak a Nagykarácsony Község Önkormányzata címére törté-

nő megküldésével (2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor u. 27.) Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot N/      /2014., vala-

mint a beosztás megnevezését: óvodavezető. 

- Személyesen: Scheier Zsolt polgármester 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor u. 

27. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189-191. §-ában, a pedagógusok előmenete-

li rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet 23. §-ában meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően 

a pályázatokról Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Köz-

alkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus munkakörre 

szól. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

- Oktatási és Kulturális Közlönyben 

- Nagykarácsony Község Önkormányzatának hivatalos honlapján: 2014. március 1. 

- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája 2014. március 1. 

2. A képviselő-testület utasítja a Jegyzőt a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatá-

si Intézet internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Nagykarácsony 

Község Önkormányzatának hivatalos honlapján és a Nagykarácsonyi Közös Önkor-

mányzati Hivatal hirdetőtábláján történő közzététele érdekében a szükséges intézkedé-

seket tegye meg. 

 

Határidő: 2014. június 15-ig folyamatos 

Felelős:   Szabóné Nyigrényi Judit jegyző 

 

Nagykarácsony, 2014. február 17. 

 

Szabóné Nyigrényi Judit 

jegyző 


