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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetőjének első vezetői ciklusra szóló vezetői megbí-
zása 2018. július 31. napján lejár.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény (továbbiakban:(Nkt., továbbiakban: Tör-
vény) 67.§ (7) bek. alapján: 
„Az intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképp nem rendelkezik- nyilvános pályá-
zat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a 
fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető 
harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.” 
 
A köznevelési törvény hatályos előírásai tehát lehetővé teszik az intézményvezető pályázta-
tás nélküli ismételt vezetői megbízását is az intézményvezető második vezetői ciklusára. 
 
A nevelőtestület egyetértő vagy egyet nem értő döntésének kialakítására a fenntartó önkor-
mányzat írásos kezdeményezését követően kerülhet sor. 
Az írásbeli kezdeményezés, nevelőtestületnek történő átadásától számított, legalább tizenöt 
napot kell biztosítani a nyilatkozat megadására. 
 
Mint a törvény fent idézett paragrafusából is kitűnik, az intézményvezető pályázat kiírása 
nélküli vezetői megbízásának az a feltétele, hogy a második ciklusra történő ismételt vezetői 
megbízás kérdésében a fenntartó és a nevelőtestület egyetértsen. 
 
Ha a fenntartó nem kívánja pályázat nélkül második alkalommal megbízni a vezetőt, akkor 
ebben a kérdésben további vitának helye nincs: a fenntartónak meg kell hirdetnie a nyilvá-
nos pályázatot. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése 
értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete – amennyiben törvény kivételt nem 
tesz – kinevezi az irányítása alá tartozó intézmény vezetőjét.  



A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról) (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a köznevelési intézményben - az in-
tézmény gazdálkodási jogosítványaitól függetlenül - a települési önkormányzat képviselő-
testülete által adott vezetői beosztás magasabb vezetői megbízásnak minősül, mely beosz-
tást nyilvános pályázat útján kell betölteni. 

A felhívást a Kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (továbbiakban: 
személyügyi központ) internetes felületén kell közzé tenni. A pályázó a pályázatát a megjele-
néstől számított 30 napon belül nyújthatja be.  
 
A magasabb vezetői megbízás az év során bármikor, öt évre adható, azonban abban az eset-
ben, ha a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás utolsó napja nem a 
július 1-től augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás lejártának időpontját akkor is 
erre az időszakra kell adni. 
A megbízás kezdő napja: 2018. augusztus 1.  
A megbízás megszűnésének időpontja: 2023. július 31. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése értelmében a neve-
lési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele: 

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szüksé-
ges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,  

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz óra foglalkozás megtartására 

vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, 

a) cselekvőképesség 
b) büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoz-

tatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi 
lehetővé 

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 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 követel-

ményeire vonatkozó esetleges igényeket, 
h) a pályázat elbírálásának határidejét. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:  
a) a pályázó szakmai önéletrajzát,  
b) az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
c) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,  
d) személyes adatok kezeléséről szóló nyilatkozatot,  
e) nyilatkozat arról, hogy a pályázó a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárul-e, 



f) az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fej-
lesztési elképzeléssel, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi köve-
telményeket,  

g) A fejlesztési elképzelések körében térjen ki a pályázó  
a vezetők és a tagintézmények közötti kapcsolattartás módjára, 
a gazdaságos, összehangolt, egymásra épülő működtetésre. 

A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: 
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján 
magasabb vezetői pótlék: az Illetményalap 40%-a 
 
A Képviselő-testületnek tehát abban a kérdésben kell döntenie, hogy pályáztatás mellőzésé-
vel vagy pályázati eljárás keretében bízza-e meg a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményveze-
tőjét. 
Amennyiben pályáztatás nélküli megbízás mellett dönt, meg kell kezdeni a nevelőtestületi 
egyeztetéseket, ellenkező esetben, az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati kiírás 
tervezete alapján, haladéktalanul ki kell írni a pályázatot. 
 
Az előterjesztés mellékletében található az intézményvezető beszámolója is, mely az elmúlt 
öt évben végzett szakmai-pedagógiai munkáról, valamint az intézményben végzett fejleszté-
sekről ad tájékoztatást. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni, valamint az intézmény-
vezetői pályázati eljárás/ vagy a pályázati eljárást mellőző megbízás megindításáról az alábbi 
határozatok valamelyikének elfogadásával dönteni szíveskedjen. 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
I. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Kertvá-
rosi Óvoda intézményvezetőjét Horváth Zoltánnét, a vezető második 
vezetői ciklusára, pályáztatás mellőzésével bízza meg, amennyiben a 
nevelőtestület kétharmada a döntésével egyetért.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről írásban tájé-
koztassa a nevelőtestületet, valamint működjön közre a három fős 
előkészítő bizottság létrehozásában. 
A nevelőtestületnek a fenntartó írásbeli kezdeményezését követően 
15 napon belül kell meghozni egyetértő vagy egyet nem értő nyilat-
kozatát, az erre vonatkozó jegyzőkönyv Tapolca Város Önkormányza-
ta részére történő megküldésével. 
 
Határidő: 2018. május 15. 
Felelős: jegyző 
     II. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenntartásában 
működő Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetői feladatainak el-
látására pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 
Munkahely, beosztás megjelölése: 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda (8300 Tapolca, Darányi u. 4.), intézmény-
vezető  



Magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 
A megbízás kezdő napja: 2018. augusztus 1. napja 
A megbízás megszűnésének időpontja: 2023. július 31. 
A megbízás feltételei:  
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör 

betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakkép-
zettség,  

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szak-
képzettség, 

c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz óra foglal-
kozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során 
szerzett szakmai gyakorlat, 

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben 
fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás 
vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben törté-
nő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, 

e) cselekvőképesség 
f) büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem 

áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkal-
mazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé 

A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:  
h) a munkahely és a beosztás megjelölését, 
i) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát, 
j) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, 
k) a megbízás feltételeit (pl. iskolai végzettség, ha a beosztás több 

iskolai végzettséggel ellátható), 
l) a vezetői megbízáshoz előírt kiegészítő feltételeket (pl. tudo-

mányos tevékenység, idegen nyelv ismerete, szakmai gyakor-
lat), 

m) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl. pótlék, szolgálati la-
kás), 

n) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pá-
lyázat tartalmi követelményeire vonatkozó esetleges igényeket, 

o) a pályázat elbírálásának határidejét. 
A pályázatnak tartalmaznia kell:  

a) a pályázó szakmai önéletrajzát,  
b) az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
c) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,  
d) személyes adatok kezeléséről szóló nyilatkozatot,  
e) nyilatkozat arról, hogy a pályázó a nyilvános ülésen történő 

tárgyaláshoz hozzájárul-e, 
f) az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, továbbá a 
pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelmé-
nyeket,  

g) A fejlesztési elképzelések körében térjen ki a pályázó  
 a vezetők és a tagintézmények közötti kapcsolat-

tartás módjára, 
 a gazdaságos, összehangolt, egymásra épülő mű-

ködtetésre. 



A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: 
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 

alapján 
magasabb vezetői pótlék: az illetményalap 40%-a 

Feltétel: büntetlen előélet, magyar állampolgárság és legalább 5 év 
szakmai gyakorlat.  

A benyújtás határideje:  
a Kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv inter-
netes oldalán történő megjelenéstől számított 30. nap. 
Az elbírálás határideje: 2018. július 31.  
A benyújtás formája, helye, címzettje:  
A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani Tapolca Város 
Polgármesterének címezve. (8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
  

Tapolca, 2018. április „….” 
         Dobó Zoltán 

polgármester 


































