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Előterjesztés   
 

Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2011. január 19-i ülésére 

 
 
Tárgy: A Fekete István Általános Iskolája igazgatói beosztására pályázat kiírása 
Iktatószám: I/939/1/2011. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2006. (V. 24.) határozata 
alapján az Általános Iskola igazgatói beosztását 2006. augusztus 16. napjától Osbáth Barna 
látja el. A megbízás határozott időre 2011. augusztus 15. napjáig szól.  

Fentiek figyelembevételével a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(továbbiakban: Kt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban: Kjt), valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben elnevezésű 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Kormányrendelet) alapján a Fekete István Általános Iskola igazgatói állására 
nyilvános pályázatot kell kiírnunk. 

 
Jogszabályi háttér: 

 
- A Kjt. 20/B. §-a alapján a magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 

20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a 
megbízási jogkör gyakorlója írja ki. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb 
vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. A pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő 
munkakört is. 

  
- A Kjt. 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek 
(1) 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. 

 
(3)  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. 
 
  (4) A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 

Képzési Központ (a továbbiakban: KSZK) 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), ha a 
fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén 
is, továbbá a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen a helyben szokásos 
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módon köteles közzétenni. Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy egyéb módon való 
közzétételt is előírhat. Ezekben az esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívás KSZK 
honlapján való közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a 
pályázati felhívásnak a KSZK honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt 
napnál - a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál - rövidebb nem lehet. 
/Tájékoztatom T. Képviselő Társaimat, hogy a 388/2007.(XII. 23.)  Korm. rendelet alapján az 
adatlap beérkezésétől számított két munkanapon belül a KSZK megjeleníti honlapján az 
adatlap tartalmán alapuló, az elektronikus rendszer által generált pályázati felhívást/.  
 

(5) A pályázó - a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon túlmenően - 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 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására 
vonatkozó okiratokat. 

 
(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. 
 

(7) A benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak a pályázó 
beleegyezésével közölhető harmadik személlyel.  

 
A Kjt. (8) bekezdését hatályon kívül helyezte 2010. évi CLXXV. törvény 5. § (1) 

bekezdése, hatálytalan 2011. január 1-től. 
 

- A Kjt. 23. § (3) bekezdés alapján: A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás 
jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. 

  
- A Kjt. 41.§ (2) bekezdésében, 43/A. §-ában foglaltak figyelembevételével  

magasabb vezető, vezető megbízásával összeférhetetlen 
 

a) ha közeli hozzátartozójával [Mt. 139. § (2) bekezdés] irányítási (felügyeleti), ellenőrzési 
vagy elszámolási kapcsolatba kerülne, 

b) a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a 
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban betöltött 
vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagság.  

 
Fentieken túlmenően a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó 
egyes - jogszabály szerinti - költségvetési szerveknél nem bízható meg magasabb vezető, 
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illetőleg vezető beosztás ellátásával az, aki - illetőleg, akinek közeli hozzátartozója - a szerv 
fő tevékenységével azonos vállalkozói tevékenységet végez, az ilyen tevékenységet végző és 
az intézménnyel gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társasággal, illetőleg munkáltatóval 
tagsági viszonyban, munkaviszonyban, további munkaviszonyban, illetőleg munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban áll.  

 
A Kt. alapján meghatározott feltételek: 

- A Kt. 18. § (1) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői 
megbízás feltétele: 

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 
17. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá 
pedagógus-szakvizsga; 

b) másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 

c) legalább öt év - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - pedagógus-munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat; 

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre 
szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló alkalmazás. 

 
A Kt.18. § (7) bekezdése alapján többcélú intézményben vezetői megbízást az kaphat, aki 

bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízásához 
szükséges feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike egyetemi végzettséget ír elő, a 
vezetői megbízáshoz erre van szükség. 
 

A Kormányrendelet további szabályokat állapít meg: 
 

- A Kormányrendelet 5. § (3) bekezdése alapján az intézményvezetői pályázati eljárás 
előkészítésével összefüggő előkészítő feladatokat - ide nem értve a pályázati feltételek 
meghatározását - a közoktatási intézményt fenntartó önkormányzat jegyzője (a 
továbbiakban: pályáztató) látja el.  

- A Kormányrendelet 5. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy az intézményvezetői 
magasabb vezetői megbízásra, munkakör betöltésére irányuló pályázati felhívást - a 
Kjt. 20/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározottakon túl - az Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium hivatalos lapjában (Oktatási és Kulturális Közlöny) is közzé kell, egyéb 
megbízás vagy munkakör esetén közzé lehet tenni. A pályázat benyújtásának 
határidejét ezekben az esetekben is a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani.  

 
 

- A Kormányrendelet 5.§ (5) bekezdése határozza meg a pályázati felhívás kötelező 
tartalmi elemeit. E szerint a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

a) a munkahely és a beosztás megjelölését, 
b) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát, 
c) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, 
d) a megbízás feltételeit (pl. iskolai végzettség, ha a beosztás több iskolai végzettséggel 

ellátható), 
e) a vezetői megbízáshoz előírt feltételeket kiegészítő feltételeket (pl. tudományos 

tevékenység, idegen nyelv ismerete, szakmai gyakorlat), 
f) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl. pótlék, szolgálati lakás), 
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g) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi 
követelményeire vonatkozó esetleges igényeket, 

h) a pályázat elbírálásának határidejét  
 

- A Kormányrendelet 5.§ (7) bekezdése előírja, hogy a pályázati eljárásban biztosítani 
kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges 
tájékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intézményt megismerhessék. 

 
 

- A Kormányrendelet 5.§ (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázatnak 
tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó 
programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, továbbá a 
pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket (a továbbiakban: 
vezetési program). A pályáztató a vezetési programokat az Országos szakértői 
névjegyzékben szereplő szakértővel véleményeztetheti.  

 
- A Kormányrendelet 5.§ (9) bekezdése alapján 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).  

 
- A Kormányrendelet 5.§ (13) bekezdése szerint 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.  

 
- A Kormányrendelet 5. § (11) bekezdése alapján a vezető megbízásával 

összefüggésben a közoktatásról szóló törvény 102. § (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) a véleményezési 
határidőn belül élhet.  

 
- A vezetői pótlék mértéke a 14/C. § (1) bekezdés b) pontja értelmében nem lehet 

kevesebb, mint a pótlékalap 230 %-a. 
 

Tájékoztatom T. Képviselő-társaimat, hogy Lajosmizse és Felsőlajos Község Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulás Társulási megállapodása alapján az intézményvezető 
kinevezéséről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőlajos 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének előzetes egyetértésével jogosult dönteni. 
 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői beosztására is pályázatot kell 
kiírnunk, így a pályázók meghallgatására egy bizottság felállítására teszek javaslatot, melynek 
tagjai lennének:   

- Nagyszabóné Borbély Ella, 
- Nagy Erzsébet, 
- Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által delegált 

személy, 
- az általam felkért szakértő. 
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A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselő-testület elé, a 
pályázati kiírást a jogszabályok és a KSZK adatlap alapján állítottuk össze. 
 
 
 

I. Határozat-tervezet 
 

      /2011. (...) ÖH. 
A Fekete István Általános Iskola 
igazgatói beosztására pályázat kiírása 
 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a Fekete 
István Általános Iskola igazgatói beosztásának betöltésére pályázatot ír ki 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint 
- a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 
rendelkezéseinek figyelembevételével, az alábbi pályázati felhívásban 
foglaltak szerint: 

 
 

Pályázati felhívás 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata pályázatot 
hirdet a Fekete István Általános Iskola igazgatói beosztásának betöltésére. 
 
A munkáltató megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata 
      6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
 
Betöltendő munkakör: pedagógus 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Magasabb vezetői beosztás megnevezése: igazgató 
 
A magasabb vezető megbízás időtartama: A megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
A megbízás kezdő napja: 2011. augusztus 16. 
A megbízás megszűnésének időpontja: 2016. augusztus 15.  
 
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
Munkahely: Fekete István Általános Iskola 
       
Munkavégzés helye: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13, mint székhely, szükség esetén 
Felsőlajosi Tagintézmény, Kollégium és telephelyek 
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A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással összefüggő lényeges 
feladatok: A jogszabályokban meghatározott magasabb vezetői feladatok, valamint az 
intézmény alapító okiratában megállapított szolgáltatások magas színvonalon történő 
ellátásához szükséges tevékenységek ellátása. 
A megbízás feltételei: 

- büntetlen előélet; 
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott, az adott 

nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú iskolai végzettség figyelemmel a 18. § (7) 
bekezdésében foglaltakra is, szakképzettség, továbbá pedagógus 
szakvizsga, - másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén 
a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség; 

- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; 
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, 

határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás, 

-  vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
 
A magasabb vezetői megbízáshoz előírt kiegészítő feltételek: 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján.  
Vezetői pótlék mértéke: a pótlékalap 230 %-a 
 
A pályázat benyújtásának formája: a pályázatokat postai úton 6050 Lajosmizse, Városház 
tér 1. és elektronikus formában lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre egyaránt be kell 
nyújtani.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 28.  
 
A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények: -  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 27. 
 
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bírálja el Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartó 
társulás tagjának, Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének előzetes 
egyetértésével. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó szakmai életrajzát; 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléssel. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

- a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági 
bizonyítványát; 

- a végzettségeket, illetve a pedagógusi szakvizsga letételét igazoló oklevelek 
másolatait; 

- korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat; 
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- a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul; 

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezető 
beosztásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 41. §-ában és 43/A. §-ában  meghatározott összeférhetetlenség nem 
áll fenn. 

 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
- Lajosmizse Város honlapja (http://lajosmizse.hu) 
- Felsőlajos Község honlapja (http://felsolajos.hu) 
 
A KSZK internetes oldalán történő publikálás időpontja: 2011. január 26.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a 
06-76-457-575-ös telefonszámon. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2011. január 19.  
 

II. Határozat-tervezet 
 

      /2011. (……) ÖH 
Bizottság létrehozása a közoktatási intézményvezetői 
beosztásokra kiírt pályázatok véleményezésére 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a 
közoktatási intézményvezetői beosztásokra kiírt pályázatok véleményezésére 4 tagú 
bizottságot hoz létre. 
A Bizottság tagjai: 
 

- Nagyszabóné Borbély Ella, 
- Nagy Erzsébet, 
- Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által delegált 

személy, 
- a polgármester által felkért szakértő. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2011. január 19. 
 
Lajosmizse, 2011. január 11. 
 
 

Basky András sk. 
                                                                                                              polgármester  
 


