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Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármester a 22/2020.(VI.02.) határozatával, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 20/B. § (1) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, a
Kjt.20/B §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Köznev.tv.) 67.
§ (7) bekezdése alapján, nyilvános pályázatot hirdetett, a 2020. augusztus 31. napjával, 3636 Vadna
Kassai u.38. sz. alatti székhellyel létrejövő, a Köznev.tv. 7. § (1) bek a) pontja szerinti óvoda
köznevelési intézmény intézményvezetői beosztásának betöltésére.
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 31. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 6.
A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2020. július 15.
1. Az intézményvezetői megbízás feltételei és szabályai
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban a Köznevelési törvény
rövidítést, illetve az Nkt. jelölést használjuk) 67. § (1) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza:
Nkt. 67. § (1) Nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízás felsőfokú végzettséggel, pedagógus
szakképzettséggel rendelkező és a Kormány rendeletében meghatározott egyéb feltételnek megfelelő személynek
adható.

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) szerint:
21/A. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt.
3. mellékletében meghatározott szakképzettség, középiskolában pedagógus-munkakör betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett 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.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
megállapításakor az egy időben több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói megbízási jogviszony keretében
ellátott tanórák, foglalkozások számát össze kell adni.
A Korm. rendelet szabályozása szerint tehát, a nevelési-oktatási intézmény intézményvezetői
feladatainak ellátásával kizárólag az adott intézményben pedagógus-munkakör betöltésére
alkalmas végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógust lehet megbízni. Az
intézményvezetői megbízást kizárólag intézményvezetői szakképzettséggel, azaz pedagógus
szakvizsga keretében szerzett, a vezetési ismeretek megszerzését tanúsító intézményvezetői
diplomával rendelkező pedagógus számára lehet adni.
Jogszabály nem határozza meg pontosan, hogy mely szakvizsgák minősülnek intézményvezetői
szakképzettségnek, abban azonban konszenzus mutatkozik, hogy a közoktatás-vezetői
szakvizsgát kivétel nélkül mindenütt elfogadják intézményvezetői szakképzettségként.
2. Az intézményvezetői pályázat meghirdetése
Amint az Nkt. 67.§ (7) bekezdése rendeli el, hogy az intézményvezetői megbízás – néhány kivételtől
eltekintve – nyilvános pályázat alapján történik.
Az intézményvezetői megbízáshoz a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. (Kjt.)
hatálya alá tartozó intézmények esetében pályázat meghirdetése és közzététele szükséges, amellyel
kapcsolatban a Kjt. az alábbiakat írja elő:
Kjt. 20/A. § (4): A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a
továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati felhívást,
valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül betölthető munkakört és a
kinevezés feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés)
a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén is, továbbá
c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen
a helyben szokásos módon köteles közzétenni.
A Korm. rendelet 22.§ (7) bekezdése szerint a pályázati felhívásnak a Kjt. 20/A. § (3)
bekezdésében foglaltakon kívül tartalmaznia kell:
a) a munkahely megjelölését,
b) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát,
c) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, valamint
d) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat.

A pályázat meghirdetésével kapcsolatos eljárásban azonban 2020. január 1-jei dátummal jelentős
változás történt, mert kivonták a hatályból a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 22. § (6)
bekezdését, amely korábban előírta, hogy az intézményvezetői magasabb vezetői megbízásra
irányuló pályázati felhívást a minisztérium hivatalos lapjában, azaz az Oktatási és Kulturális
Közlönyben is közzé kell tenni. Az intézményvezetői pályázatnak az Oktatási Közlönyben
történő megjelentetése tehát már nem volt kötelező. A pályázattal kapcsolatos határidőket
ugyanis a személyügyi központ internetes felületén (Közszolgálati Állásportál) történő közzétételtől
kell számítani.
A Nkt. korábbi 70. § (2) bekezdése j) pontjának hatályon kívül helyezésével 2019. július 26tól megszűnt a pályázat kiírójának azon a kötelezettsége, hogy az intézményvezetői
pályázatok elbírálását megelőzően beszerezze az intézmény nevelőtestületének a pályázat
részét képező vezetési programmal kapcsolatos szakmai véleményét.
Ugyancsak 2019. július 26-i hatályba lépéssel az Országgyűlés törölte a Nkt. 83.§ (3) bekezdésének
e) szakaszát, mely előírta, hogy a fenntartó az intézmény vezetőjének megbízásával és megbízásának
visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt köteles beszerezni az
intézmény alkalmazotti közösségének, az óvodaszéknek, a szülői szervezetnek és az
iskolai diákönkormányzatnak a véleményét.
Jogszabály azonban nem tiltja azt, hogy a pályázat kiírója a továbbiakban is kikérje a
nevelőtestület véleményét a pályázat részeként benyújtott vezetési programról, illetve a
továbbiakban is ki lehet kérni a fentiekben szerepeltetett partnerszervezeteknek a pályázatot
benyújtó személy megbízásával kapcsolatos véleményét, de ezeknek a véleményeknek a beszerzése
már nem kötelező.
A pályázat elbírálásának előkésAz intézményvezetői pályázat részeként benyújtott vezetési
program megismerésére bármely személynek, szervezetnek joga van, mert a pályázó által
elkészített vezetési programot a jogszabály a továbbiakban is közérdekből nyilvános adatként
nevezi meg az alábbi rendelkezés szerint.
Nkt. 67. § (8) 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.
A pályázók vezetési programjai Vadna község hivatalos honlapján közzétételre kerültek
(http://vadna.hu/hirek2.php?k=586n0px6).
3. Az intézményvezetői megbízás időtartama
A Korm. rendelet határozza meg a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos legfontosabb
szabályokat az alábbiak szerint.
22. § (1) A 21. §-ban rögzített magasabb vezetői, vezetői megbízást – a (2) bekezdésben meghatározottak
figyelembevételével – az év során bármikor, öt évre kell adni.
A 21. § (1) bekezdésének aa) pontja szerint, a települési önkormányzat képviselő-testülete által adott
intézményvezetői megbízás, magasabb vezetői megbízásnak minősül.
A magasabb vezetői megbízásokat –az év során bármikor - öt év határozott időre kell adni.
4. Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv rendelkezései, az irányadók.
A Nkt. 7. melléklete határozza meg, a pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetményt az
illetményalap százalékában.

Az intézményvezetői pótlék a Nkt. 8. melléklete szerint az illetményalap 40-80 %-a közötti összeg.
A Korm. rendelet 16.§ (5a) bekezdése határozza meg a pótlék mértékének gyermeklétszámtól függő
feltételeit.
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 60. § (1) bek-e
szerint a Nkt. 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.
A pályázat benyújtására nyitva álló határidőben 3 db pályázat érkezett az
önkormányzathoz.
A pályázók közül Pappné Kiss Mónika, Nagyné Veszprémi Krisztina nyilatkozott arra
vonatkozóan, hogy a pályázat nyílt testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárulnak.
Valamennyi pályázat megfelel a pályázati kiírásban foglalt kritériumoknak. A pályázatokat az ülés
előkészítése során, a képviselők megismerhették.
A pályázatok elbírálásának előkészítése során, a Vadnai Tagóvoda nevelő-testülete véleményezte a
pályázók vezetési programjait. A vélemények az ülés keretein belül kerülnek ismertetésre.
Fentiek figyelembevételével indítványozom a pályázók közül az intézményvezető megbízását, az
előterjesztés mellékletét képező határozati javaslat szerint.
Vadna, 2020. 07. 07.
Bencze Péter
polgármester

Határozati javaslat:

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2020.(VII.15.) határozata
a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha intézményvezetői
beosztásának betöltésére benyújtott pályázatok
elbírálásáról, intézményvezető megbízásáról

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Vadnai Csodavár Óvoda és
Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére vonatkozó nyilvános pályázati
felhívás alapján beérkezett pályázatokat megismerte és az alábbi határozatot hozza:
1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. §
(2) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (1) bekezdése alapján, a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban:
Korm.rendelet) 22.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,
pályázót, 2020. augusztus 31. napjával kezdődő, határozatlan
idejű közalkalmazotti kinevezése mellett megbízza a Vadnai Csodavár Óvoda és
Konyha (3636 Vadna Kassai út 38.) intézményvezetői munkakörének betöltésével, az
óvodavezetői feladatok ellátásával.
Az intézményvezető megbízás időtartama 5 év, 2020. 08.31-től 2025.08.31-ig.
Az intézményvezető illetménye, pótléka és egyéb juttatásai a Kjt.; a Nkt. 7. és 8.
melléklete, valamint a Korm. rendelet alapján kerülnek megállapításra
2. A kinevezési okmány elkészítéséről és a munkáltatással kapcsolatos szükséges
intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodjon
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

