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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

Tárgy:   Intézményvezetői pályázat kiírása 
(Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat)

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda
Tóth Mária oktatási referens

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
  Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 

Meghívandók: Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
 Fodorné Csöglei Erika intézményvezető 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 1-jével új intézményt alapított 
a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül tagintézményként
működő tapolcai Nevelési Tanácsadó jogutódjaként a Tapolcai Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálatot. Az intézményvezetésével 119/N/2011. (VI.24.) Kt. határozatával egy évre
Fodorné Csöglei Erikát bízta meg, az megbízás 2012. június 30-án lejár.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9-10.§-a értelmében a helyi
önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki az irányítása alá tartozó közoktatási intézmény 
vezetőjét. A testület ezt a jogkörét át nem ruházhatja. 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása tárgyában
kiadott 138/1992.(X.8.) Korm. 5.§ értelmében - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl- a
magasabb vezetői megbízást nyilvános pályázat útján kell betölteni, az év során bármikor, öt
évre adható.
A pályázati eljárásokkal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
A pályázati felhívást közzé kell tenni

- a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában, az Oktatási és Kulturális 
Közlönyben,
- Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán,
- Tapolca város honlapján, és a helyben szokásos módon.

A pályázat benyújtásának határidejét a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán
történő közzétételtől kell számítani A Kjt. 20/A § (4) c) pontja alapján, a pályázat 
benyújtásának a határideje a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál
rövidebb nem lehet.

A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:



2

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),
g) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi
követelményeire vonatkozó esetleges igényeket,
h) a pályázat elbírálásának határidejét.

A Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban a
Vezetői megbízás feltételeit: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (továbbiakban: Kjt.), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. (továbbiakban: Kt.)
15.§ -16.§-ban meghatározott végzettség és szakképzettség, a 277/1997. (XII. 22.) Korm.
rend. 20. § -a, illetve a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet
2.§-3. § alapján szükséges meghatározni.

A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 3. § (1) bekezdése
„A kizárólag pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó intézményben, többcélú intézmény
esetén a pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézményegységben a vezetői megbízás 
feltétele
a) az adott pedagógiai szakszolgálat intézményében pedagógus-munkakör betöltésére
jogosító felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga 
megléte,
b) a szakképesítésnek megfelelő pedagógus-munkakörben szerzett legalább öt év szakmai
gyakorlat,
c) a pedagógiai szakszolgálat intézményében pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás. 
(2) Ha a vezetői megbízást pszichológus kapja, klinikai, neuropszichológiai, pedagógiai 
vagy tanácsadói szakvizsgával kell rendelkeznie.
(3) Ha a pedagógiai szakszolgálat intézménye több különböző pedagógiai szakszolgálat
feladatait látja el, az intézmény vezetésére az kaphat megbízást, aki bármelyik, az ellátott
feladatokra létrehozható pedagógiai szakszolgálat intézménye vezetői megbízásához 
szükséges, az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel.”

Kjt. 20/B. § (2) alapján, magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

Magasabb vezetői pótlék, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rend. 14/C § alapján a pótlék mértéke 
nem lehet kevesebb, mint a közalkalmazotti pótlékalap 200%-a. Az intézményvezetőnek a Kt. 
1. számú mellékletében meghatározott kötelező óraszáma heti 10 óra.  
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő –testülete a fenntartásában működő közoktatási 
intézmények vezetőinek jogszabályban meghatározott vezetői pótlék százalékának mértékét 
minden esetben 30%-al megemelte, így ebben az esetben is a magasabb vezetői pótlék, a 
közalkalmazotti pótlékalap 230%-a.

A jogszabályok által kötelezően előírt feltételek szerint a pályázatoknak tartalmazniuk kell: 
- a pályázó szakmai önéletrajzát,
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- az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,
- 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel,
- továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket.
- a pályázathoz csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az

eljárásban részt vevők megismerhetik. 
- adatvédelmi nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban

foglalat személyes adatainak a pályázattal összefüggésben szükséges kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy eleget tesz a vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségnek.

A határozati javaslatban megfogalmazott pályázati felhívás a közalkalmazottak jogállásáról
szóló - 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása tárgyában kiadott, 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet előírásait tartalmazza.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézményvezetői pályázat eljárásának 
megindításához az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenntartásában 
működő intézmény vezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki:  

Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
(8300 Tapolca, Ady E. u. 22. fsz.)
Intézményvezetői beosztás ellátására való megbízás 5 éves
időtartamú, 
A megbízás kezdő napja: 2012. július 1.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2017. július 31.
Iskolai végzettség: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 15. §-16. § -
ban meghatározott végzettség és szakképzettség, a 277/1997. (XII.
22.) Korm. rend. 20. §, illetve a pedagógiai szakszolgálatokról szóló
4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 2.§-3. § alapján.
Feltétel: büntetlen előélet, magyar állampolgárság és legalább 5 év 
szakmai gyakorlat, magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
Illetmény: a közalkalmazotti besorolás szerint
Magasabb vezetői pótlék: a közalkalmazotti pótlékalap 230%-a
A benyújtás határideje: Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes
oldalán történő közzétételtől számított 30. nap
A jogszabályok által kötelezően előírt feltételek szerint a  
pályázatnak tartalmaznia kell:

 a pályázó szakmai önéletrajzát,
 az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által 

hitelesített másolatát,
 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
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 az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, 

 továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi
követelményeket,

 a pályázathoz csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a
pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, 

 adatvédelmi nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul a
pályázati anyagban foglalat személyes adatainak a
pályázattal összefüggésben szükséges kezeléséhez,

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy eleget tesz a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek

A benyújtás formája, helye, címzettje:
A pályázatot írásban 2 (egy eredeti és egy másolati) példányban, zárt
borítékban, és digitális adathordozón (CD)
Tapolca Város Polgármesteréhez (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 
kell benyújtani.
A borítékra rá kell írni
„Intézményvezetői pályázat Tapolcai Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Tapolca”
Az elbírálás határideje: 2012. június 30.

Határidő: 2012. február 29. 
Felelős: aljegyző 

Tapolca, 2012. február 3.

Császár László
polgármester


