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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. 

 

Pályázat kiírása a „Lurkófalva” Óvoda Füzesgyarmat  

óvodavezetői állására  

 

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület a 153/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lurkófalva Óvoda 

Füzesgyarmat intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával 2013. szeptember 1. 

napjától – az új intézményvezető pályázat útján történő kiválasztásáig, legfeljebb 2014. 

augusztus 15. napjáig – az intézmény dolgozói közül, Károlyi Zsigmondné (születési név: 

Simon Róza) 5525 Füzesgyarmat, Petőfi utca 9. sz. alatti lakost bízta meg. 

 

A megbízás lejártát megelőzően az új intézményvezetői megbízásra a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt) 20/B (1) 

bekezdése alapján pályázatot kell kiírni. 

 

A pályázati kiírás tervezetét mellékelem, az megfelel a Kjt., illetve a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és kjt. Köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013.(VIII.30.) kormányrendelet rendelkezéseinek. 

A pályázati eljárás menetét szintén a fentiekben idézett két jogszabály határozza meg. 

 

Az óvodavezető feladatainak ellátására vonatkozó pályázat a Képviselő-testületi ülésen 

megszülető döntést követően az alábbiak szerint bonyolítható le az Oktatási és Kulturális 

Közlöny szerkesztőségéhez 2014. április 30. napjáig beérkezett megjelentetési kérelem 

esetén: 

- Oktatási és Kulturális Közlönyben történő megjelenés: várhatóan 2014. május 21-ig (3 hét) 

- Nemzeti közigazgatási Intézet honlapján történő megjelenés: az Oktatási és Kulturális 

Közlönyben történő megjelenést követően 2014. május 31-ig 

- Pályázat beadási határideje: 2014. június 30-ig Nemzeti közigazgatási Intézet honlapján 

történő közzétételtől számított 30. nap.  

- Szakmai Bizottság, Nevelő Testületi, Alkalmazotti Értekezleteken és jogszabály által előírt 

fórumokon történő véleményeztetés: 2014. július 30-ig, a beadási határidőt követően 30. 

napig 
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- Képviselő-testületi döntés: 2014. július utolsó hete, rendkívüli képviselő-testületi ülésen 

 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a 

pályázót a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a 

betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottságnak meg kell 

hallgatni. A Szakértői Bizottság összetételéről a Képviselő-testület a májusi vagy júniusi 

ülésén dönthet. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt tartalommal írja ki a magasabb 

vezetői megbízásra a pályázatot 

 

Határozati javaslat: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a „Lurkófalva” 

Óvoda Füzesgyarmat intézményvezetői állására a melléklet szerinti tartalommal és felkéri a 

jegyzőt, hogy ellássa a pályázat eljárás lebonyolításával összefüggő előkészítő feladatokat. 

Határidő: 2014. április 30. 

Felelős: jegyző 

 

Füzesgyarmat, 2014. április 15. 

 

 

 

 

 

Bere Károly 

polgármester 
 dr. Makai Sándor 

         jegyző 
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Melléklet 

a Pályázat kiírása a „Lurkófalva” Óvoda Füzesgyarmat, intézményvezetői feladatainak 

ellátására előterjesztéshez 

(TERVEZET) 

 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján 

pályázatot hirdet 

 

a „Lurkófalva” Óvoda Füzesgyarmat  

 

óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2014. augusztus 16. napjától 2019. július 31. napjáig 

szól 

 

A munkavégzés helye: 

5525. Füzesgyarmat, Széchenyi u. 8 sz. 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői meghízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként, a törvényes működés biztosítása, a 

pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program 

megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetői 

jogok gyakorlása. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 főiskola, óvodapedagógus 

 legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása  

 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 

 magyar állampolgárság  

 büntetlen előélet 

 a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói 

stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,  

 szakmai önéletrajz,  

 szakmai gyakorlat igazolása,  

 iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,  

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  

 hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati 

eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez  

 hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati 

eljárással összefüggően szükséges 3. személy által történő megismeréséhez 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Szakmai Bizottság, az Oktatási kulturális 

turisztikai és Sportbizottság, valamint a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésén kéri 

a pályázat tárgyalását 

 

A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban, (l pld-t nem kell összefűzni), 

valamint 1 pld-t CD-n kell benyújtani. 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2014. augusztus 16. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  

Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő megjelenéstői számított 30. nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további Információt dr. Makai Sándor jegyző nyújt, a 06-

66/491 401-es telefonszámon, 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére, 

zárt borítékban történő megküldésével (5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 sz.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ............ valamint a 

munkakör megnevezését: óvodavezetői meghízás. 

Személyesen, zárt borítékban, dr. Makai Sándor jegyző részére 5525. Füzesgyarmat, 

Szabadság tér 1 sz. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági és testületi meghallgatását követően a Képviselő-

testület dönt. 

 

A pályázat elbírálásának határideje:  

2014. júliusi Képviselő-testületi ülés. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 Oktatási és Kulturális Közlönyben 2014. május közepe 

 Önkormányzat honlapján 2014. május közepe 

 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.fuzesgyarmat.hu honlapon 

szerezhető be. 

 

http://www.fuzesgyarmat.hu/
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Segédtábla belső használatra 
 
 

Beérkezés 
Okt.Kult. 
Közlönyhöz. 

megjelenés 
Okt.Kult 
Közlönyben. 
 

Megjelenés 
NKI honlapján 
(+ 10. nap) 

Benyújtási 
határidő 
(+30. nap) 

Testületi 
döntés 
legkésőbb 
(+ 30. nap) 

04.30. (+5.-6. hétre) 
06.11-ig 

06.21. 07.21. 08. 21-én 

04.30. (2-3 hét) 
05.21-ig 

05.31. 06.30. 07.30. 

 

 


