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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetőjének vezetői megbízása 2023. július 31. nap-
ján lejár, az óvodavezető asszony újabb vezetői pályázati eljárásban nem kíván részt venni, 
2023. augusztus 1. napjától a nyugdíjazását kérte. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény (továbbiakban: Nkt.) 67. § (1) bekezdése 
alapján a nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízás felsőfokú végzettséggel, 
pedagógus szakképzettséggel rendelkező és a Kormány rendeletében meghatározott egyéb fel-
tételnek megfelelő személynek adható. 
Az Nkt. 67. § (7) bekezdése szerint: 
„Az intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános pá-
lyázat útján történik.”  

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

A fentiekben leírtakat részletezi a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végre-
hajtásáról szóló a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), 
mely alapján a köznevelési intézményben - az intézmény gazdálkodási jogosítványaitól füg-
getlenül - a települési önkormányzat képviselő-testülete által adott vezetői beosztás magasabb 
vezetői megbízásnak minősül, mely beosztást 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: 2023. augusztus 1.  
A megbízás megszűnésének időpontja: 2028. július 31. 
 
Az intézményvezetői megbízás feltételei: 

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

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
c) legalább négy 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 idő-

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

e)  cselekvőképesség, 
f)  büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozta-

tástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi le-
hetővé. 
 

A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 
a) a munkahely és a munkakör 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 beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl. pótlék, illetménykiegészítés), 
f) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követel-

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

 
A pályázatnak tartalmaznia kell:  

a) a pályázó szakmai önéletrajzát, vezetői programját, 
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? 

 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: 
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján 
magasabb vezetői pótlék: a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 16. § 5/a bekezdése alap-
ján, a pótlékalap 110%-a 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az intézményvezetői pályázati eljárás megindításá-
ról az alábbi határozatot elfogadni szíveskedjen! 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
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 utca 4.), intéz-
ményvezető  
 
Magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 
A megbízás kezdő napja: 2023. augusztus 1. napja 

A megbízás megszűnésének időpontja: 2028. július 31. 
 
A megbízás feltételei:  
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör be-

töltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzett-
ség,  

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

c) legalább négy év pedagógus munkakörben vagy heti tíz óra fog-
lalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során 
szerzett szakmai gyakorlat, 

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fenn-
álló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy 
a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, hatá-
rozatlan 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:  
a) a munkahely és a munkakör 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 beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl. pótlék, illetményki-

egészítés), 
f) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályá-

zat tartalmi követelményeire vonatkozó esetleges igényeket, 
g) a pályázat elbírálásának határidejét. 
 

A pályázatnak tartalmaznia kell:  

a) a pályázó szakmai önéletrajzát, vezetői programját, 
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? 
 

A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: 
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján 
magasabb vezetői pótlék: a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 16. § 
5/a bekezdése alapján, a pótlékalap 110%-a. 

 
Feltétel: büntetlen előélet, magyar állampolgárság és legalább 4 év 

szakmai gyakorlat.  



A benyújtás határideje:  

a Kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv interne-
tes oldalán történő megjelenéstől számított 30. nap. 
 
Az elbírálás határideje: 2023. július 31.  
 
A benyújtás formája, helye, címzettje:  
A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani Tapolca Város 
Polgármesterének címezve. (8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pá-
lyázati felhívás közzétételéről. 

 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
  

Tapolca, 2022. december 7. 
 
 
 
         Dobó Zoltán 

polgármester 


