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Tisztelt Képviselő-testület!

Lesenceistvánd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 62/2007. (VI. 27.) számú Li. 
Képviselő-testületi határozatával és Uzsa Község Önkormányzatának képviselő-testületének a 
65/2007. (VI.27.) számú uzsai Képviselő-testületi határozatával  2007. augusztus 1. napjától 
2012. július 31. napjáig megbízta Nyírő-Bognár Máriát az óvodavezetői teendők ellátásával. 
Tekintettel  arra,  hogy Nyírő-Bognár  Mária  vezetői  megbízatása  2012.  július  31.  napjával 
lejár,  ezért  a  hatályos  jogszabályoknak  megfelelően  szükséges  a  vezetői  megbízatásra  a 
pályázat kiírása.  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ( továbbiakban: Kjt. )  20/B. 
§ (1) bekezdése alapján a magasabb vezető és vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 
Kjt. 20/A. § (1) és (3) –(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a 
megbízási jogkör gyakorlója írja ki. 

A  Kjt.  20/A.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  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 jogkor gyakorlója írja ki. Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató dönthet 
arról, hogy a munkakör, illetve a beosztás betöltése pályázat alapján történik. 

A hivatkozott  jogszabályhely  (3)-(8)  bekezdései  alapján  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 feltételeit,
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.

A  pályázati  felhívást  a  Kormányzati  Személyügyi  Szolgáltató  és  Közigazgatási  Képzési 
Központ  (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 
önkormányzat, a székhelyén, ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő 



önkormányzatok székhelyén  is,  továbbá a munkáltató  a székhelye  és a  telephelye  szerinti 
településen a helyben szokásos módon köteles közzétenni.  Végrehajtási jogszabály hivatalos 
lapban vagy egyéb módon való közzétételt is előírhat. Ebben az esetben, továbbá a felsorolt 
esetekben  meg  kell  jelölni  a  pályázati  felhívásnak  a  KSZK honlapján  való  közzétételnek 
időpontját. 
A pályázó a pályázathoz csatolja a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, 
arról szóló nyilatkozatát,  hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,  a külön jogszabályban vagy a 
pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratokat. 
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a 
pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör 
gyakorlója  által  létrehozott  legalább  háromtagú,  a  betöltendő  munkakör   feladatait  érintő 
szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek tagja nem lehet tagja- a helyi 
önkormányzati  képviselő-testület  tagja   kivételével-  a  kinevezési,  megbízási  jogkör 
gyakorlója.  A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásban foglalt véleményét 
mérlegelve a pályázati  határidő lejártát  követő hatvan napon belül,  vagy első ülésén, ha e 
jogost a testület gyakorolja, dönt a közalkalmazotti jogviszony, létesítéséről, illetve a vezetői 
megbízatásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét  a munkáltató határozza meg. 

A  Százholdas  pagony  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda  1666-2/2011.  számú 
Társulási  Megállapodása  alapján  az  óvodavezető  kinevezéséről,  megbízásáról,  illetve 
felmentéséről  a  gesztor  önkormányzat  képviselő-testülete  dönt.  A  döntés  előtt  a  társult 
önkormányzatok képviselő-testületeinek véleményét ki kell kérni. 
Az óvoda társulási  megállapodása alapján Lesenceistvánd Község Önkormányzata (gesztor 
önkormányzat) köteles a pályázati eljárás lefolytatására. 

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni,  és  elfogadni 
szíveskedjen. 

HATÁROZATI JAVASLAT ...………/2012. (II. …..)  Képviselő-testületi határozat

1.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  pályázatot  ír  ki  a  Százholdas  pagony  Közös 
Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda  intézményvezetői 
feladatainak  teljes körű ellátására. 
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja,  összehangolja  az  óvoda  működését,  ellenőrzi  a 
jogszabályokban,  az  intézmény  belső  szabályzataiban,  a 
munkaköri leírásban foglalt követelmények betartását.

2. A közalkalmazotti  jogviszony időtartama: határozott időre 
szóló -  2012.  augusztus  1.  napjától  2017.  július  31.  napjáig 
tartó – közalkalmazotti jogviszony. 

3. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

4. Munkavégzés helye: Százholdas Pagony Közös Fenntartású 
Napköziotthonos Óvoda, 8319 Lesenceistvánd, Zrínyi u. 10.

5.  Az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

6. Pályázati feltételek:



a) Óvodapedagógus  főiskolai  végzettség,  óvodavezetői 
szakvizsga

b) legalább ötéves szakmai, vezetői gyakorlat
c) Büntetlen előélet
d) Cselekvőképesség
e) Kiváló  szintű  döntési  képesség,  kommunikációs  és 

tárgyalóképesség, szakma iránti elkötelezettség
f) felhasználói szintű számítógépes ismeretek
g) B kategóriás jogosítvány.

7. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a) a pályázó szakmai önéletrajza
b) erkölcs bizonyítvány
c) képesítésről szóló okmányok másolata
d)  az  intézmény  vezetésére  vonatkozó  szakmai  program,  a 
szakmai helyzetelemzése épülő fejlesztési elképzelések
e)  a  pályázó  nyilatkozata  a  személyes  adatainak  a  pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulás
f) a pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban részt vevők 
megismerhetik a pályázó anyagát
g)  a  pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy kívánja-e  a  pályázatot 
elbíráló testületi ülésen a zárt ülés tartását. 
h)  a  pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy  az  1997.  évi  XXXI. 
törvény 15. § (8) bekezdése szerinti  kizáró ok vele szemben 
nem áll fenn. 

8. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 20.

9. A pályázat benyújtásának módja:
a)  Postai  úton:  a  pályázatnak  Tóth  Csaba  polgármesternek 
címezve,  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  címére 
történő  megküldésével  (8319  Lesenceistvánd,  Kossuth  u. 
145.). A borítékon fel kell tűntetni a munkakör megnevezését 
„Óvodavezető”. 
b)  Személyesen  Tóth Csaba polgármesternél,  Lesenceistvánd 
Község  Önkormányzatán  (8319  Lesenceistvánd,  Kossuth  u. 
145.). A borítékon fel kell tűntetni a munkakör megnevezését: 
„Óvodavezető”.

10. A pályázat elbírálásnak határideje: 2012. június 15.

11. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
a) Az intézményfenntartó társulás gesztor önkormányzatának 
( Lesenceistvánd) hirdetőtáblája:2012. április .........
b)  Az  intézményfenntartó  önkormányzatok  (Uzsa) 
hirdetőtáblája, 2012. április .............
c) Oktatási és Kulturális Közlöny
d) Napló - Veszprém megyei napilap
e) Lesenceistvánd honlapja

12.  A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt 
Papp  Éva  nyújt,  a  06/87/436-151  (23-as  mellék) 
telefonszámon. 

Határidő: Pályázat kiírása: azonnal
Pályázat benyújtása: 2012. május 20.



Pályázat elbírálása: 2012. június 15.
Felelős: polgármester,

körjegyző

Határozatról értesülnek: 
1. Irattár
2. Személyügyi ügyintéző

Lesenceistánd, 2012. április 2.

     ………………………
Tóth Csaba
polgármester


