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Elıterjesztés   
Lajosmizse Város Önkormányzata  

Képviselı-testületének 2011. február 23-i ülésére 
 

 
Tárgy: A Fekete István Általános Iskola igazgatói, és a Meserét Lajosmizsei Napközi 
   Otthonos Óvoda óvodavezetıi beosztására kiírt pályázati kiírások visszavonása. 
  új pályázatok kiírása 

Iktatószám: I/939/2/2011. 
           I/956/2/2011. 
 
 
 
 Tisztelt Képviselı testület! 
 
 

 A Képviselı-testület a Fekete István Általános Iskola igazgatói beosztására vonatkozó 
pályázat kiírásról 3/2011.(I. 19.) határozatával, a Meserét Lajosmizsei Napközi  Otthonos 
Óvoda óvodavezetıi beosztására vonatkozó pályázat kiírásáról 5/2011.(I. 19.) határozatával 
döntött. A pályázat kiírására vonatkozó jogszabályi háttér a döntések óta nem változott. 
Ugyanakkor az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2011. február 22-i ülésén 
felmerült, hogy, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
(a továbbiakban: KSZK) internetes oldalán mindkét állás megnevezése címszó alatt 
pedagógus megnevezés került megjelölésre, és a magasabb vezetıi beosztások, csak annak 
megnyitását követıen, a részletes pályázati hirdetményben jelennek meg. Ennek oka, hogy a 
KSZK honlapján kitöltendı számos kérdés esetében, amennyiben a munkakör 
megnevezésénél a pedagógus kerül kitöltésre, akkor az állás megnevezése is pedagógus lesz. 
Ezt követi a munkakörhöz tartozó magasabb vezetıi/vezetıi beosztás kitöltése, így a rendszer 
a pályázati kiírásnál már automatikusan ezt generálja.  Fentiek alapján a Bizottság azt a 
javaslatot teszi, hogy a pályázati felhívásokat ismételten tegye közzé az Önkormányzat a 
KSZK honlapján. A KSZK-val folytatott egyeztetés alapján ez csak ismételt közzététel útján 
lehetséges - a jelenlegi kiírások egyidejő törlése mellett -, amely elsıdleges közzétételnek 
minısül. Ebben az esetben figyelembe kell vennünk a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdését, melynek alapján a pályázat 
benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a KSZK honlapján való elsıdleges 
közzétételétıl számított tizenöt napnál - a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén 
harminc napnál - rövidebb nem lehet. Mindezek figyelembevételével kérem T. Képviselı-
társaimat az intézményvezetıi beosztásokra kiírt pályázati felhívások tárgyában hozott 
határozatok visszavonására, új pályázatok kiírására, melyek kizárólag a határidıket érintik, ez 
utóbbiakat a határozat-tervezetekben vastagon szedett dılt betővel jeleztük.  A pályázati 
kiírásokra vonatkozó határozatokból javaslom kihagyni a rövidített formában történı 
közzététel helyét, hiszen azok már részben megtörténtek. 

 
 
 
 
 
 



 3 

I. Határozat-tervezet 
 

…./2011. (…...) ÖH. 
A Fekete István Általános Iskola igazgatói beosztására 3/2011. (I. 19.) ÖH.-val, valamint 
a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására 
5/2011. (I. 19.) ÖH.-val kiírt pályázati felhívások visszavonása  
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor Önkormányzata a Fekete 
István Általános Iskola igazgatói beosztására 3/2011. (I. 19.) ÖH.-val, valamint a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására 
5/2011. (I. 19.) ÖH.-val kiírt pályázati felhívásokat visszavonja. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 

Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor Önkormányzata felkéri a 
jegyzıt a jelenlegi pályázati felhívásoknak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ honlapjáról való törlésére, egyúttal arra, hogy az 1.) 
pontban foglaltakról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületét 
tájékoztassa.  

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. február 23. 

 
 

II. Határozat-tervezet 
 

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

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsılajos 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: 
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Pályázati felhívás 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsılajos 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.  
 
Betöltendı munkakör: pedagógus 
 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony 
 
Magasabb vezetıi beosztás megnevezése: igazgató 
 
A magasabb vezetı megbízás idıtartama:  A megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 
A megbízás kezdı napja: 2011. augusztus 16. 
A megbízás megszőnésének idıpontja: 2016. augusztus 15.  
 
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı 
 
Munkahely: Fekete István Általános Iskola 
       
Munkavégzés helye: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13, mint székhely, szükség esetén 
Felsılajosi Tagintézmény, Kollégium és telephelyek 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetıi megbízással összefüggı lényeges 
feladatok: A jogszabályokban meghatározott magasabb vezetıi feladatok, valamint az 
intézmény alapító okiratában megállapított szolgáltatások magas színvonalon történı 
ellátásához szükséges tevékenységek ellátása. 
 
A megbízás feltételei: 

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

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

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

határozatlan idıre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejőleg 
pedagógus munkakörben történı, határozatlan idıre szóló alkalmazás, 

-  vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
 
A magasabb vezetıi megbízáshoz elıírt kiegészítı feltételek: 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján.  
Vezetıi pótlék mértéke: a pótlékalap 230 %-a 
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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. április 4.  
 
A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények: -  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 27. 
 
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete bírálja el Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó 
társulás tagjának, Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének elızetes 
egyetértésével. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

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

épülı fejlesztési elképzeléssel; 
- az intézmény menedzselésével kapcsolatos elképzeléseit. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 

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

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

- korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat; 
- 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 vezetı 
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) 
- Felsılajos Község honlapja (http://felsolajos.hu) 
 
A KSZK internetes oldalán történı publikálás idıpontja: 2011. március 4.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a 
06-76-457-575-ös telefonszámon. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. február 23.   
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III. Határozat-tervezet 
 
… 2011. (…..) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására pályázat kiírása 
 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi 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 Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata pályázatot 
hirdet a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi 
beosztásának betöltésére. 
 
A munkáltató megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata 
      6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
 
Betöltendı munkakör: óvodapedagógus 
 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony 
 
Magasabb vezetıi beosztás megnevezése: óvodavezetı 
 
A magasabb vezetı megbízás idıtartama:  A megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 
A megbízás kezdı napja: 2011. augusztus 16. 
A megbízás megszőnésének idıpontja: 2016. augusztus 15.  
 
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı 
 
Munkahely: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
       
Munkavégzés helye: 6050 Lajosmizse, Attila út 6., mint székhely, szükség esetén 
Felsılajosi Tagintézmény, telephelyek, Bölcsıdei Tagintézmény.  
 
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetıi megbízással összefüggı lényeges 
feladatok: A jogszabályokban meghatározott magasabb vezetıi feladatok, valamint az 
intézmény alapító okiratában megállapított szolgáltatások magas színvonalon történı 
ellátásához szükséges tevékenységek ellátása. 
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A megbízás feltételei: 
- büntetlen elıélet; 
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott, az adott 

nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez 
szükséges felsıfokú iskolai végzettség, szakképzettség, továbbá pedagógus 
szakvizsga, - másodszor és további alkalommal történı megbízás esetén 
a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi 
szakképzettség; 

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

határozatlan idıre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejőleg 
pedagógus munkakörben történı, határozatlan idıre szóló alkalmazás, 

-  vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
 
A magasabb vezetıi megbízáshoz elıírt kiegészítı feltételek: 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján.  
Vezetıi 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 .április 4.   
 
A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények: -  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 27. 
 
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete bírálja el Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó 
társulás tagjának, Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének elızetes 
egyetértésével. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

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

épülı fejlesztési elképzeléssel, 
- az intézmény menedzselésével kapcsolatos elképzeléseit. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 

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

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

- korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat; 
- 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 vezetı 
beosztásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
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törvény 41. §-ában és 43/A. §-ában  meghatározott összeférhetetlenség nem 
áll fenn. 

 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
- Lajosmizse Város honlapja (http://lajosmizse.hu)  
- Felsılajos Község honlapja (http://felsolajos.hu) 
 
A KSZK internetes oldalán történı publikálás idıpontja: 2011. március 4.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a 
06-76-457-575-ös telefonszámon. 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. február 23. 
 
 
Lajosmizse, 2011. február 23. 
 
 
 
       Basky András sk. 
       polgármester 
 


