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Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsának 2016. január 21-i  

ülésére 
 

 

Tárgy: A Társulás által fenntartott Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Intézményvezetıi pályázatának kiírása   
 

Ikt.sz.: LMKOH/558/1/2016. 

Tisztelt Társulási Tanács! 

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda vezetıjének vezetıi megbízása 2016. 
augusztus 15-én lejár, ezért a magasabb vezetıi megbízásra pályázatot kell kiírni a nemzeti 
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7) bekezdése 
értelmében. 
A jelenlegi intézményvezetı ismételt megbízása pályázat kiírása nélkül nem lehetséges, mivel 
már két alkalommal kapott vezetıi megbízást a Képviselı-testülettıl, így a pályáztatást a 
jogszabály kötelezıen elıírja. 
 
Nkt. „ 67.§ (7) Az intézményvezetı kiválasztása – ha e törvény másképp nem rendelkezik –
nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellızhetı, ha az intézményvezetı ismételt 
megbízásával a fenntartó és a nevelıtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az 
intézményvezetı harmadik és további megbízási ciklusát megelızıen a pályázat kiírása 
kötelezı.” 
 
A pályázati eljárásra az alábbi jogszabályok az irányadók: 

� Nkt., 
� Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 
� a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: 

Kjt.), 
� a pedagógusok elımeneteli rendszerérıl és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 326/2013. (VIII.30.) Korm. r.), 

� a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 
20/2012.(VIII.31.) EMMI r.), 

� a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 
szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 
388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 388/2007. (XII. 23.) Korm. r.). 

 
Az Áht. 9. §-nak és az Mötv. 42. § 7. pontjának együttes értelmezése során megállapítható, 
hogy minden jogkör (Áht. 9. § b)-j) pontjai) a társulási tanács jogköre. 
Az óvodavezetıi megbízás magasabb vezetıi megbízás és a döntést a Társulási Tanácsnak 
kell meghozni az Áht. 9. §  c) pontja alapján. 
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Az Nkt. 83.§ (2) bekezdés f) pontja értelmében a fenntartó dönt a köznevelési intézmény 
vezetıjének megbízásáról, kinevezésérıl. 
 
„83.§ (2)A fenntartó f) a köznevelési intézmény vezetıjének megbízása, kinevezése, a 
megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben 
foglalt korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési  
intézmény vezetıje felett,”  
 
Az intézményvezetıi pályázati eljárás elıkészítésével összefüggı feladatokat a jegyzı látja el  
a 326/2013. (VIII.30.) Korm.r. 22.§ (5) bekezdése értelmében.  
 
„ (5) Az intézményvezetıi pályázati eljárás elıkészítésével összefüggı feladatokat – ide nem  
értve a pályázati feltételek meghatározását – az állami intézményfenntartó központ vezetıje, 
a  
köznevelési intézményt fenntartó települési önkormányzat jegyzıje, más fenntartó esetén a 
megbízási jogkör gyakorlójának megbízottja (a továbbiakban: pályáztató) látja el.”  
 
A Képviselı-testület által elfogadott pályázati kiírást a Kjt. 20/A.§ (4) bekezdése értelmében a  
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: NKI) internetes honlapján, valamint a  
miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában az Oktatási és Kulturális Közlönyben  
is közzé kell tenni.  
 
Kjt. 20/A.§ „(4) 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 betölthetı munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés)  
a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén,  
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevı önkormányzatok 
székhelyén is, továbbá  
c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen”  
 
A pályázattal kapcsolatos idıpontok meghatározását az NKI által kezelt honlapon történı 
közzététel napjától kell számítani. A pályázat beadási határideje a közzétételtıl számított 
legalább 30 nap.  
 
A pályázati felhívás kötelezı tartalmi elemeit és a pályázat kezelésének elıírásait a Kjt. 
20/A.§ (3), (5), (7) bekezdései és a 20/B. § határozza meg.  
 
Kjt. 20/A. § „ (3) A pályázati felhívásban meg kell jelölni:  
a) a munkáltató és a betöltendı munkakör, vezetıi beosztás megnevezését,  
b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi 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. 
 
Kjt. 20/A. § „(5) A pályázó – a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon túlmenıen  
– a pályázathoz csatolja  
a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére  
vonatkozó programját,  
b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  
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pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,  
c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban elıírt további követelmények igazolására  
vonatkozó okiratokat.”  
Kjt.20/A. § „(7) A benyújtott pályázat tartalma – törvény eltérı rendelkezése hiányában – 
csak a pályázó beleegyezésével közölhetı harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén a 
pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó az általa 
benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétıl 
számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és személyes 
adatait törölni kell.”  
 
Kjt. „20/B.§ (1) A magasabb vezetı és a vezetı beosztás ellátására szóló megbízásra a 
20/A.§ (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a 
megbízási jogkör gyakorlója írja ki.  
(2) A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezetı, illetve a vezetı beosztás 
ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 
a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı.  
(3) Ha e törvény alapján a magasabb vezetı, illetve vezetı beosztás ellátásához pályázatot 
kell kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendı munkakört is.  
(4) Ha a magasabb vezetı, illetve a vezetı beosztással történı megbízáshoz közalkalmazotti  
jogviszony létesítése is szükséges – törvény eltérı rendelkezése hiányában – a kinevezési 
jogkör a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg.  
(5) A magasabb vezetı és a vezetı beosztás ellátása – a munkáltató vezetıje kivételével –  
pályázat kiírása nélkül is betölthetı  
a) a 20/A. § (2) bekezdésének a)–b) pontja szerinti esetben, továbbá  
b) ha a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelızıen legalább egy 
éveközalkalmazotti jogviszonyban áll a munkáltatóval.”  
 
Nevelési oktatási intézmény vezetıjének megbízására vonatkozóan a Nkt. 67.§ (1) bekezdése 
és a (7)-(8) bekezdés további feltételeket ír elı:  
 
67.§ „(1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetıi megbízás feltétele:  
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 
3. mellékletben felsorolt – felsıfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e 
törvényben foglaltak szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben 
szerzett szakképzettség,  
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettség,  
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás 
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,  
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idıre, 
teljes munkaidıre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejőleg pedagógus-munkakörben 
történı, határozatlan idıre teljes munkaidıre szóló alkalmazás.” 
 „(7) Az intézményvezetı kiválasztása – ha e törvény másképp nem rendelkezik – nyilvános  
pályázat útján történik. A pályázat mellızhetı, ha az intézményvezetı ismételt megbízásával 
fenntartó és a nevelıtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezetı 
harmadik és további megbízási ciklusát megelızıen a pályázat kiírása kötelezı.  
(8) Az intézményvezetıi megbízásra benyújtott pályázat részét képezı vezetési program, a 
vezetési programmal kapcsolatosan – e törvény alapján véleményezésre jogosultak által – 
kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye 
közérdekbıl nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a 
helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.” 
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A pályázati határidı lejártát követıen 21 napon belül a pályázókat - Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése 
értelmében – a Társulási-tanács által megbízott legalább háromtagú szakértelemmel 
rendelkezı bizottság meghallgatja és véleményét írásban foglalja.  
 
Kjt. „20/A.§ (6) Jogszabály eltérı rendelkezése hiányában magasabb vezetıi beosztásra kiírt 
pályázat esetén a pályázót a pályázati határidı lejártát követı huszonegy napon belül a 
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendı 
munkakör feladatait érintıen szakértelemmel rendelkezı bizottság hallgatja meg, melynek 
nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselı-testület tagja kivételével – a kinevezési, 
megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba  
foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidı lejártát követı  
a) hatvan napon belül, vagy  
b) elsı ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítésérıl, 
illetve a vezetıi megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató 
határozza meg.”  
 
A pályázatokat véleményezni kell a nevelıtestületnek, az intézményben mőködı szakmai 
munkaközösségnek és az alkalmazotti közösségnek is a 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 189.§ 
alapján. A nevelıtestület – a pályázatok benyújtására meghatározott idıpontig – elnökbıl és 
két tagból álló bizottságot (a továbbiakban: elıkészítı bizottságot) választ. Az elıkészítı 
bizottság feladata megszervezni az alkalmazotti értekezletet és a nevelıtestület értekezletét 
(értekezlet helyének kijelölése, idıpontjának meghatározása, meghívók szétküldése, 
pályázatok ismertetése stb.). Az elıkészítı bizottság elnöke jogosult a pályázatok átvételére, 
intézményen belül a véleményezésre jogosultaknak való átadásra és a pályázatok 
megırzésére.  
 
„189. § (1) A nevelési-oktatási intézményvezetıi pályázattal összefüggésben az alkalmazotti 
közösség abban a kérdésben foglal állást, hogy támogatja-e a pályázó vezetıi megbízását.  
(2) A nevelıtestület az alkalmazotti közösség értekezletét megelızıen alakítja ki véleményét a 
pályázó által benyújtott vezetési programról. A nevelıtestület véleményét az alkalmazotti 
közösség értekezletén – a döntéshozatalt megelızıen – ismertetni kell.  
(3) A nevelıtestület – a pályázatok benyújtására meghatározott idıpontig – elnökbıl és két 
tagból álló bizottságot (a továbbiakban: elıkészítı bizottságot) választ. Az elıkészítı 
bizottság feladata megszervezni az alkalmazotti értekezletet és a nevelıtestület értekezletét.  
Ha a nevelési-oktatási intézmény nevelıtestületének a létszáma nem haladja meg a tíz fıt, az  
elıkészítı bizottság feladatait a nevelıtestület tagjai közül választott megbízott is elláthatja. 
(4) A pályázati eljárás elıkészítıje (a továbbiakban: pályáztató) a pályázati felhívásban 
megjelölt határidı lejárta után átadja a pályázatokat az elıkészítı bizottság elnökének, és 
egyezteti azt a határidıt, amelyen belül a nevelési -oktatási intézményben véleményezési 
joggal rendelkezıknek a véleményüket ki kell alakítaniuk.  
(5) Az elıkészítı bizottság elnöke a pályázatok átvételekor egyezteti azt is, hogy a 
pályázatokat a bizottság vagy a pályáztató küldi meg azoknak a véleményalkotásra 
jogosultaknak, akik nem a nevelési-oktatási intézményben mőködnek.  
(6) A pályáztató a vélemények kialakításához – a pályázatok átvételétıl számítva – legalább 
harminc napot köteles biztosítani. A véleményalkotásra a (4) bekezdés alapján megállapított 
határidı jogvesztı.  
(7)  
(8) A pályázatot át kell adni a nevelési-oktatási intézményben mőködı szakmai 
munkaközösség részére is, amely írásban véleményezi a vezetési programot.”  
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A pályázatok véleményezésének szabályai az Nkt. 83. § (5) bekezdése alapján:  
„A (3)–(4) bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt 
hozzáférhetıvé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezık részére, amely a fenntartói 
döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A véleménykialakításához – az információk 
hozzáférhetıvé tételének napjától számítva – legalább tizenöt napot kell biztosítani az 
érdekeltek részére.”  
 
Az Nkt. 83.§ (3) – (4) bekezdése és a 20/2012. (VII.31.) EMMI r. 189.§ (1) bekezdése alapján  
a fenntartó a közoktatási intézmény vezetıjének megbízásával összefüggı döntése elıtt 
beszerzi az alkalmazotti közösség, az óvodaszék, a szülıi szervezet véleményét, akik abban 
foglalnak állást, hogy támogatják-e a pályázó vezetıi megbízását.  
 
Az Nkt. 70.§ (2) bekezdés j) pontja értelmében a nevelıtestület dönt az intézményvezetıi, 
intézményegység-vezetıi pályázathoz készített vezetési programmal összefüggı szakmai 
vélemény tartalmáról.  
 
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 189.§ (8) bekezdés szerint a szakmai munkaközösség írásban 
véleményezi a vezetési programot.  
 
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 190.§ (2) értelmében a nevelıtestület véleményét írásba kell 
foglalni, amelynek tartalmaznia kell a szakmai munkaközösség véleményét is.  
 
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 191.§ (3) bekezdése alapján az alkalmazotti közösség 
értekezletén a nevelıtestület, a szülıi szervezet és más véleményezésre jogosult véleményét 
az alkalmazotti értekezlet döntése elıtt ismertetni kell.  
 
A 326/2013. (VIII.30.) Korm. r 23.§ (3)-(4) bekezdése kimondja, hogy a pályáztató a 
pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához – a pályázatnak nevelıtestület 
(szakalkalmazotti értekezlet) részére történı átadás napját követı elsı munkanaptól számítva 
– legalább harminc napot köteles biztosítani (a továbbiakban: véleményezési határidı). A 
pályázati eljárásban lehetıvé kell tenni, hogy a nevelıtestület mellett a vezetési programról 
véleményt nyilváníthasson a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve, amennyiben a 
véleményezésre nyitva álló határidın belül megalakul. Az elıkészítı bizottság a 
nevelıtestületi és az alkalmazotti értekezletekrıl készült jegyzıkönyveket, valamint a 
keletkezett valamennyi dokumentumot legkésıbb az értekezletet követı harmadik 
munkanapon megküldi az Társulási Tanácsnak.  
 
Fentieken túl a Társulási-tanács által választott szakmai bizottság is kialakítja véleményét.  
A véleményezési szakasz lejártát követıen – várhatóan 2016. május –kerül sor a Társulási 
Tanács ülésére, melyre valamennyi pályázó írásbeli meghívást kap.   
Az Oktatási és Kulturális Közlönyben meghirdetésre kerülı pályázati kiírást az elıterjesztés 
melléklete tartalmazza, amely a NKI honlapján megjelenı pályázati felhívás tartalmával 
megegyezik.  
 
A Kjt. 23.§ (3) bekezdése, a Köznev. tv. 68.§ (4) bekezdése és a 326/3013. (VIII.30.) Korm. r. 
22. § (1) bekezdése szerint a magasabb vezetıi megbízás 5 évre terjedı határozott idıre 
adható és a vezetıi megbízás vége július 1. és augusztus 15. közé kell, hogy essen.    
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Javaslat az intézményvezetıi pályázási eljárás ütemezésére:  
 
határidı   tennivaló 
2016. január 21. Társulási-tanács kiírja a vezetıi pályázatot 
2016. január 25. Az Oktatási és Kulturális Közlönybe 

elküldeni a vezetıi pályázatot 
2016. február vége  Az Oktatási és Kulturális Közlönyben 

megjelenik a pályázat, ezzel egy idıben a 
pályázatot feltenni az NKI honlapjára, 
valamint az önkormányzat honlapjára 

2016. március 1. Pályázat megjelenik az NKI honlapján 
2016. április 1.  Vezetıi pályázat beérkezésének ideje  
2016. április 4. Vezetıi pályázat bontása és a pályázat 

vezetıi programjának átadása az elıkészítı 
bizottságnak. 

2016. április 4 - 22-ig  A szakmai bizottság meghallgatja a 
pályázókat 

2016. április 25. A szakmai bizottság kialakítja a 
pályázatokról a véleményét. 

2016. május 5. A nevelıtestület, az alkalmazotti közösség, a 
szakmai munkaközösség, a szülıi szervezet 
valamint a Nemzeti Pedagógus Kar kialakítja 
véleményét a pályázatokról. 

2016. májusi Társulási-tanács ülés A társulási-tanács dönt a vezetıi pályázatról. 
       
     
Fentiek alapján kérem, hogy az alábbi határozat-tervezeteket elfogadni szíveskedjenek.  
 

I.  Határozat-tervezet 
……/2016.(….)ÖH. 
A Társulás által fenntartott Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
vezetıi pályázatának kiírása 

 
Határozat 

 
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási – tanácsa pályázatot ír ki a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda  és Bölcsıde intézményvezetésére 2016. augusztus 16-
tól 2021. augusztus 15-ig. A Társulási-tanács megbízza a jegyzıt, hogy az elıterjesztés 
mellékletében meghatározott tartalommal a pályázat kiírásáról és elıkészítésérıl 
gondoskodjon.  
Határidı:2016. január 21.,-azonnal, illetve a jogszabály szerinti ütemezésben  
Felelıs: Társulási Tanács, dr. Balogh László jegyzı  
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II.  Határozat-tervezet 

……/2016.(….)ÖH. 
A Társulás által fenntartott Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
vezetıi pályázatának kiírása 

 
Határozat 

 
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási – tanácsa a a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda  és Bölcsıde intézményvezetıi pályázatainak véleményezésére  
1./…………………………… 
2./ …………………………… 
3./……………………………tagokkal  
alakítja meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § (6) 
bekezdése szerinti véleményezı bizottságot.  
Határidı:2016.január 21.,azonnal 
Felelıs: Társulási Tanács, dr. Balogh László jegyzı  
 

Lajosmizse, 2016. január 13. 
 
 
 Basky András  
 Társulási Tanács Elnöke 
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elıterjesztés melléklete 

Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 

intézményvezetı (magasabb vezetı) 
beosztás ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: 

Határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidı 

A vezetıi megbízás idıtartama: 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 2016. augusztus 16 - 2021.augusztus 15-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun Megye, 6050-Lajosmizse, Attila u. 6. 

Bács-Kiskun Megye, 6050-Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

Bács-Kiskun Megye, 6050-Lajosmizse, Rákóczi u. 30. 

Bács-Kiskun Megye, 6055-Felsılajos, Óvoda u. 2. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetıi irányítása, különös tekintettettel 
a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), a nevelési-
oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. 
Az óvodavezetı feladata az intézmény irányítása, szakszerő és törvényes mőködésének 
megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerő, célszerő és takarékos gazdálkodás, az 
óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai 
felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.   

Az Intézményvezetı megbízás magába foglalja az óvodavezetıi és bölcsıdevezetıi 
intézményirányítási feladatok teljes körő ellátását.  
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Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. 
törvény 7. melléklete, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések 
az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

- Fıiskola, óvodapedagógus 
- Pedagógus munkakörben szerzett-legalább 5 éves szakmai tapasztalat, vagy heti 10 

tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során 
szerzett szakmai gyakorlat 

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása 
- Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettség  

 (közoktatásvezetıi szakvizsga)  
- Magyar állampolgárság, büntetlen elıélet 
- Intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idıre teljes munkaidıre 

szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejőleg ilyen alkalmazás 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- Fényképes szakmai önéletrajz 
- Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen elıéletet és 

hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt 
- szakmai gyakorlatról hiteles igazolás 
- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülı 

fejlesztési elképzelésekkel  
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról 
- nyilaktozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezık részére 

pályázata tartalmának megismeréséhez, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos 
kezeléséhez, továbbításához 

- pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Társulási-tanács nyilvános 
vagy zárt ülésen tárgyalja.  
 
A pályázatokat 2 azonos szövegő és melléklető példányban, (1 pld-t nem kell 
összefőzni) kell benyújtani.   

 
 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
………………………………………… 
………………………………………… 
……………………………………….. 
 
A beosztás betölthetıségének idıpontja: 
 
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthetı be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 1.   
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András társulási tanács elnök 
nyújt a 76/457-575 telefonszámon. 
 
 
 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
 
Postai úton, a pályázatnak a Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás címére történı megküldésével (6050-Lajosmizse, Városház tér 1.). 
Kérjük a zárt borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 
558/1/2016., valamint a munkakör megnevezését: „Meserét Óvoda Intézményvezetı”.  
 

és 
 
E-mail-en : a lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre.  
 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A pályázatok a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási 
intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet 189. §-191.§-ában és a pedagógusok elımeneteli rendszerérıl és a 
közalkalmazotti törvény köznevelési intézményekben történı végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII.30.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározott szervezetek véleményezik.    
 
A véleményezéseket követıen a Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa hallgatja meg és dönt.  

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2016. májusi Társulási-tanács ülés 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

- Oktatási és Kulturális Közlöny – 2016. február 
- Lajosmizse Város Önkormányzatának honlapja és hirdetıtáblája – 2016. március 1. 
- Felsılajos Község Önkormányzatának honlapja és hirdetıtáblája – 2016. március 1. 

 
 


