
A ... napirendi ponthoz 
Előterjesztés  

 
Napirend: Az óvodavezetői állásra jelentkező pályázók meghallgatásához bizottság 

kijelölése  

Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   A Képviselő - Testület óvodavezetői pályázatot írt ki 2012.12.27.napján.  
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található   
 
I. A téma ismertetése:  
 
Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő – Testülete a 114/2012. (XII. 27.) számú 
határozata alapján a Monostorpályi Egységes Óvoda – Bölcsőde óvodavezetői álláshelyére 
pályázatot írt ki. A pályázat a kiírásban megjelölt helyeken maradéktalanul megjelent.  
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: 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: 

„(6) 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.”  
 
A Korm. rendelet 5. § (9) – (19) bekezdése tartalmazzák az eljárásrendet, amely az alábbi:  

„(9) 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 továbbiakban: véleményezési határidő). 

(10) A nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) a Kt. 57. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján a 
véleményezési határidőn belül alakíthatja ki szakmai véleményét a vezetési programról. A pályázati eljárásban 
lehetővé kell tenni, hogy a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) mellett a vezetési programról véleményt 
nyilvánítson a szakszervezet munkahelyi szerve, továbbá, ha igényli, a pedagógus szakmai szervezet. E bekezdés 
alkalmazásában pedagógus szakmai szervezet az a szervezet, amelyik alapszabályával és bírósági 
nyilvántartásba vételének igazolásával a közoktatási intézmény fenntartójánál - legkésőbb a pályázat 
benyújtására meghatározott határidő utolsó napja előtt - bejelentkezett. 

(11) A vezető megbízásával összefüggésben a Kt. 102. §-ának (3) bekezdésében biztosított 
véleménynyilvánítási jogával az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet (közösség), az iskolai diákönkormányzat, 
továbbá - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a helyi kisebbségi önkormányzat (a kisebbség helyi szószólója, 
egyesülete), szakközépiskola, szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara a véleményezési határidőn 
belül élhet. 



(12) A pályáztató a munkáltatói jog gyakorlójának a pályázattal együtt megküldi a (8) és a (10)-(11) 
bekezdés alapján elkészült véleményeket, továbbá a helyi kisebbségi önkormányzatnak a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 29. §-ának (2) bekezdése alapján készített 
nyilatkozatát, illetve tájékoztatja a munkáltatót, ha a jogosultak nem éltek a véleményezési, nyilatkozattételi 
jogukkal. 

(13) A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma 
a huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni, illetve, ha a munkáltatói jogot a képviselő-testület 
(közgyűlés) gyakorolja, a pályázatokat a közgyűlés, képviselő-testület részére a harmincadik, illetve hatvanadik 
napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani. 

(14) Ha a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás utolsó napja nem a július 1-jétől 
augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell adni, 
ha a (2) bekezdésben meghatározottak alapján a határidő egyébként ennél az időpontnál korábban vagy későbben 
járna le. 

(15) 
(16) Ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre (pl. nem volt pályázó, 

illetve egyik pályázó sem kapott megbízást), vagy az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a 
megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a pályázati eljárás 
eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés 
rendjében foglaltak szerint kell ellátni, a (14) bekezdésben meghatározottak alkalmazásával. 

(17) Új közoktatási intézmény kialakításakor a szervezési feladatok ellátására nyilvános pályázat kiírása 
nélkül, vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi megbízás adható. A megbízás legfeljebb a tevékenység 
megkezdését követő évre szólhat, a (14) bekezdésben meghatározottak alkalmazásával. 

(18) A (16)-(17) bekezdésében szabályozott vezetői megbízást a települési önkormányzat képviselő-testülete, a 
fővárosi közgyűlés, az oktatásért felelős miniszter adja. A vezetői megbízáshoz be kell szerezni a helyi kisebbségi 
önkormányzat egyetértését, ha a közoktatási intézmény a Kt. 121. §-ának (6) bekezdése szerint kisebbségi 
intézmény. 

(19) A munkáltató kiemelkedő tevékenysége alapján, megbízása lejártát követően az intézményvezetőnek 
címzetes óvodavezetői, illetőleg címzetes igazgatói címet adományozhat.” 
 
A pályázók meghallgatására és a meghallgatás alapján az írásba foglalt vélemény kialakítására a 
határozati javaslatban megjelölt személyekből álló bizottságot javaslom. 

 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. A Korm. rendelet 5.§-a  
2. A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése  

 
III. A döntés anyagi kihatása:  

Nincs.  
 
IV. Határozat-tervezet:  

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő-Testületének 

…/2013. (…) számú 
Határozata 

 
A Képviselő - Testület   
1. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (6) bekezdése alapján a Monostorpályi Egységes 
Óvoda – Bölcsőde óvodavezetői állás betöltésére meghirdetett pályázatra beérkező pályázók 
meghallgatására bizottságot hoz létre.  

 



2. A bizottság tagjai: 
• Pásztorné Kovács Gabriella, a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetője  
• Dobó Attiláné óvodapedagógus (címe: 4275 Monostorpályi, Táncsics utca 2/b.) 

• Kissné Gellért Judit óvodapedagógus (címe: 4274 Hosszúpályi, Kossuth utca 36/A.) 

• Pusztainé Kovács Ildikó óvodapedagógus (címe: 4275 Monostorpályi, Debreceni utca 12.) 

3. 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 bizottság működése a 
bizottság írásos véleménye Képviselő - Testület elé terjesztése céljából tartott testületi ülés 
(sikeres pályázat és óvodavezetői megbízással végződő Képviselő – Testületi döntés esetén) 
bezárásáig tart.  

Határidő: folyamatos, de legfeljebb 2013. március 20. napja.  
Felelős: polgármester 

 
4. A bizottság összehívásáról és adminisztrálásáról a jegyző gondoskodik.  

Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(a határozat – tervezet elfogadása egyszerü többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2013. február 5.  
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  

 
 


