
 

 

K I V O N A T 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2018. február 22-ei soros 
nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

38/2018. (II. 22.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pályázat kiírása a Keszthelyi 

Életfa Óvoda óvodavezetői beosztására” című előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Életfa Óvoda (8360 Keszthely, 
Vaszary K. u. 12.) óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztására vonatkozó - Melléklet szerinti - 
pályázati kiírást elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásnak a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (4) bekezdése alapján a 
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, a 
www.keszthely.hu honlapon, valamint a Zalai Hírlap és a Balatoni Krónika című lapokban, 
továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma hivatalos lapjában történő közzétételével 
kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.  

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a 

pályázók meghallgatása céljából, a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a 
betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező háromtagú bizottság 
létrehozásáról gondoskodjon.   

 
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 23. § 

(3)-(4) bekezdései értelmében véleményezés céljából a pályázatokat a nevelőtestület, a vezetési 
programokat a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve felé történő megküldéséről 
gondoskodjon. 
 

5. A pályázók személyes meghallgatására, pályázatuk testületi elbírálást megelőző 
véleményezésére a Pénzügyi, Jogi Bizottság és az Emberi Erőforrások Bizottság tagjaiból álló 
bizottság ülésén kerül sor.  

 
Határidő: a pályázati kiírás közzétételre történő megküldése: 2018. március 1. 

3. pontban meghatározott szakértői bizottság ülésére: 2018. április 25-ig 
4. pontban meghatározott vélemények bekérésének határideje: 2018. május 27-ig  
5. pontban meghatározott véleményező bizottság ülésére: a képviselő-testület ülését 
megelőző 5 napon belül 

http://www.keszthely.hu/


 

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester 
              Dr. Horváth Teréz jegyző 
              (Dr. Skoda Lilla osztályvezető) 

 
 
 

Dr. Horváth Teréz sk.   Ruzsics Ferenc sk. 
     jegyző       polgármester  

 
 
 
 
A kivonat hiteles: 
 
dr. Benkő Réka 
törvényességi referens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

Melléklet 
 

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
PÁLYÁZATOT HÍRDET 

 
a Keszthelyi Életfa Óvoda óvodavezetői beosztásának betöltésére 

 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Intézményvezetőként feladata az óvoda és tagintézményei szakszerű és törvényes működtetése, a 
takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény 
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy kollektív szerződés 
(közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Az intézmény irányítási, ellenőrzési, 
munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladat ellátása, kapcsolattartás a 
fenntartóval.  
 
Pályázati feltételek:  

- óvodapedagógus végzettség, 
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
- legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó 

óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 
- 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, 

- büntetlen előélet, 
- magyar állampolgárság, 
- cselekvőképesség. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- legalább három éves vezetői gyakorlat. 

 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)  20/B. § (2) 
bekezdése alapján magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe (óvodapedagógus) kinevezhető. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
 részletes szakmai önéletrajz,  

 a feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat és egyéb végzettségek, szakképesítések, 
bizonyítványok másolata,  

 a feltételként előírt szakmai gyakorlatról szóló igazolás(ok) másolata, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is 
tartalmazó vezetői program, 

 három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a 
pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a 
pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).  

 nyilatkozatok:  

 hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez, 

  hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék, 

 a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról, 

 a Kjt. 41. § és az Nkt. 67.§ (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség hiányáról, 

 arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, 



 

 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről. 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az 
intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésben, valamint a 
326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 29.§-ában foglaltak 
kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével. 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. augusztus 1. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra). 
 
A munkavégzés helye: 8360 Keszthely, Vaszary K. u. 12. 
 
Illetmény és juttatások: a Kjt. és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései 
szerint.  
 
A pályázat benyújtásának határideje:  
A pályázati felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes 
oldalon történő közzétételétől (2018. március 2.) számított 34 napon belül; 2018. április 4. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Skoda Lilla aljegyző nyújt a 06-83-505-
507-es telefonszámon. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglalt szakértő bizottság, továbbá a kormányrendelet 
23. § (3)-(4) bekezdései értelmében a nevelőtestület, a vezetési programokat a Nemzeti Pedagógus 
Kar illetékes területi szerve véleményezi. A pályázók személyes meghallgatására – a képviselő-
testületi elbírálását megelőzően – a Pénzügyi, Jogi Bizottság és az Emberi Erőforrások Bizottsága 
tagjaiból álló bizottság ülésén is sor kerül. 
A kinevezésről Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, 
hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. 
 
A pályázat elbírálásának határideje:  
A kormányrendelet 23. § (8) bekezdése alapján a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik 
napot követő első képviselő-testületi ülés.  
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
A pályázatot postai úton Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.) kell 
benyújtani, a magasabb vezetői beosztás (óvodavezető) borítékon történő feltüntetésével. 
 
Pályáztató a benyújtási határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány és a nyilatkozatok 
kivételével - melyet legkésőbb a szakértői bizottság meghallgatásáig kell bemutatni – hiánypótlási 
lehetőséget nem biztosít. 


