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Tisztelt Bizottság! 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.3.14. 
pontja alapján a Humán Bizottság átruházott hatáskörében kiírja a feladatkörét érintő 
önkormányzati költségvetési szervek, valamint a szolgáltató feladatokat ellátó 
költségvetési szerv vezetői állásának pályázatát, és létrehozza a pályázatokat 
véleményező bizottságot. 
 
Az intézményvezetői pályázati eljárás szabályai 
 
Az intézményvezetői megbízás feltételeit, valamint intézményvezetői pályázati eljárás 
lebonyolításának részletes szabályait elsődlegesen a köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (Nkt.), a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) határozza 
meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) mellett. 
 
Az Nkt. értelmében nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízás 
felsőfokú végzettséggel, pedagógus szakképzettséggel rendelkező és a Kormány 
rendeletében meghatározott egyéb feltételnek megfelelő személynek adható.  A Korm. 
rendelet ezt az alábbiak szerint cizellálja: 
 
Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:   

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez 
szükséges, az Nkt. 3. mellékletében meghatározott szakképzettség,  

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
c) legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy 

foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett 
szakmai gyakorlat, valamint 

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 Korm. rendelet értelmében intézményvezetői megbízás esetén szakmai 
gyakorlatként óvodában óvodapedagógus-munkakörben eltöltött időt kell figyelembe 
venni. A Korm. rendelet 25. §-ában foglaltak szerint bizonyos egyéb munkakörökben 
szerzett tapasztalat is elfogadható az ott meghatározott feltételekkel. 
 
Az intézményvezető kiválasztására irányuló pályázati eljárás előkészítésével 
kapcsolatos feladatokat önkormányzat fenntartású köznevelési intézmény esetén a 
jegyző látja el. Intézményvezetői megbízást az év során bármikor, öt évre kell adni, ha 
az intézményvezetői megbízás utolsó napja nem július 1. és augusztus 15. közé esik, a 
megbízás lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell adni, ha a határidő 
egyébként ennél az időpontnál legfeljebb 6 hónappal korábban vagy később járna le. 
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A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 
- a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 
- a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, 
- a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 
- a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, 
- a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét, 
- a munkahely megjelölését, 
- a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát, 
- a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, 
- a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat. 
 
A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 
internetes oldalán, illetve a helyben szokásos módon is közzé kell tenni, illetve 2019. 
december 31-ig még előírás az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelentetés 
is. A pályázat benyújtásának határideje a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a 
személyügyi központ honlapján való megjelenéstől számított 30 napnál rövidebb nem 
lehet. 
 
A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok 
elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és az intézményt megismerhessék. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a vezetési programját, 
továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt 
érdemlő igazolását, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes 
adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához. 
 
A beérkezett pályázatok véleményezése 
 
Véleményezés az intézményi dolgozók részéről 
 
Ami a beérkezett pályázatok intézményi dolgozók részéről történő véleményezést 
illeti, e vonatkozásban komoly jogszabályváltozás történt a közelmúltban. Korábban 
(2019. szeptember 1-je előtt) kötelező volt a nevelőtestület, illetve az alkalmazotti 
közösség véleményt kikérni (ennek pontos rendje jogszabályban volt rögzítve), de az 
ezzel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket hatályon kívül helyezték.  
 
Az Nkt. értelmében az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező 
vezetési program közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény 
honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. Ez 
lehetőséget biztosít a dolgozók számára is a program megismerésére. 
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Véleményezés a fenntartói oldalról 
 
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat 
esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a 
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a 
betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja 
meg, melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja 
kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.  
 
A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró 
pályázatok száma a huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni. Ha a megbízási 
jogkört közgyűlés vagy képviselő-testület gyakorolja, a pályázatokat a közgyűlés, 
képviselő-testület részére a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik, illetve 
hatvanadik napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani. 
 
Fentiek alapján kérem a pályázati felhívás jóváhagyását, valamint az érvényes 
pályázatok véleményezésére előkészítő bizottság létrehozását. 

 
Határozati javaslat 

pályázat kiírásáról a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde vezetői 
feladatainak 2020. augusztus 1-jétől való ellátására 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 

eljárva a melléklet szerint jóváhagyja a Dombóvári Százszorszép Óvoda és 
Bölcsőde óvodavezetői beosztásának 2020. augusztus 1-jétől 5 évre szóló 
betöltésére irányuló pályázati felhívást. 

 
A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívások közzétételéről 
gondoskodjon a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. 
   

2. A Bizottság a pályázatok véleményezésére az alábbi összetételű bizottságot hozza 
létre: 
 

a) Kerényi Zsolt alpolgármester 
b) … 
c) … 

 
Határidő: 2020. december 31. – a pályázat kiírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 
         Horváth József Lászlóné 
                bizottsági elnök  


