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9. Napirend 
ELŐTERJESZTÉS 

óvodavezetői pályázat, óvodavezetői megbízás  
 

Tisztelet Képviselő-testület! 
 
Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a 39/2020. (III.16) határozata alapján a Bánki Törpe            
Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására pályázati felhívás került meghirdetésre. A pályázati felhívás           
közzétételre került a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett állásügyi internetes honlapon. 
A pályázatra nyitva álló határidő alatt (a pályázat benyújtásának határideje 2020. június 1-je volt) az               
óvodavezetői munkakör ellátására 1 db pályázat érkezett.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés f) pontja                 
értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása,            
a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó rendelkezések keretei           
között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 41.§ (7)           
bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete – amennyiben törvény kivételt nem tesz –              
kinevezi az intézmény vezetőjét. 
Az Mötv. 42.§ 2. pontja értelmében a törvény által a képviselő-testület hatáskörébe utalt választás, kinevezés,               
vezetői megbízás át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörnek minősül.  

A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a továbbiakban:            
munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszony         
keretében kerülnek foglalkoztatásra. 
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény             
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 21.§ aa) pontja            
értelmében magasabb vezetői megbízásnak minősül a települési önkormányzat képviselő-testülete által adott           
intézményvezetői megbízás. 
A magasabb vezetői megbízás feltételeinek meghatározását a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi            
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak             
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló           
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szabályozza.  
 
A Kjt. 20/A.§ (1) bekezdése értelmében közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan             
közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelel.  
 
A pályázatra nyitva álló határidő alatt az óvodavezetői munkakör ellátására 1 db pályázat érkezett. A pályázó                
nem felel meg a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírásoknak, valamint a pályázati felhívásban             
előírt feltételeknek, ezért az óvodavezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárás eredménytelennek           
történő nyilvánítását javaslom. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az óvodavezető megbízására vonatkozóan döntést hozni           
szíveskedjenek. 
 
 
Bánk, 2020. június 25. 
 
 

Tisztelettel: 
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Torma Andrea 
polgármester 
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…… /2020. (VI……...) Képviselő-testületi Határozati javaslat 
 
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a          
közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján a Bánki            
Törpe Óvoda (2653 Bánk, Kis utca 1.) óvodavezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárást             
eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az óvodavezetői munkakör ellátására érkeeztt 1 db            
pályázat alapján a pályázó nem felel meg a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírásoknak,             
valamint a pályázati felhívásban előírt feltételeknek: 
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a          
közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján –           
tekintettel arra, hogy a Bánki Törpe Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárás             
eredménytelen volt – az óvodavezetői feladatok ellátására 1 évre, 2020. augusztus 1. napjától 2021. július               
31-ig terjedő időszakra az intézményben leghosszabb ideje dolgozó, és az intézményvezetői megbízáshoz            
szükséges feltételekkel rendelkező óvónőt, Homolya Zsuzsanna óvodapedagógust bízza meg.  
A megbízott óvodavezető illetményét a vonatkozó jogszabályi előírások szerit kell megállapítani. 
 
Határidő: 2020. augusztus 1-jétől 2021. július 31-ig 
Felelős: polgármester 
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