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8./ Javaslat a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláspályázat kiírására
Előterjesztő: Kovács Szabolcs jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés e) pontja határozza meg 
a fenntartói feladatokat a közoktatási intézmény vezetőjének megbízásával kapcsolatosan.  

A magasabb vezetői megbízás feltételeinek meghatározását a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény és a közoktatási intézményekben a Kjt. végrehajtásáról rendelkező 138/1992 
(X. 8.) Kormányrendelet szabályozza.

A Játék-Vár Óvoda és  Bölcsőde vezetőjének megbízása  2012.  július  31.  napján lejár.  Az 
óvodavezetői  megbízás  magasabb  vezetői  megbízás,  képviselő-testületi  hatáskör,  amelyet 
pályázat  útján  kell  meghirdetni  és  betölteni.  A  pályázati  feltételeket  a  pályázat  kiírója 
határozza meg.

Teljes részletességgel meghatározott eljárásrendet kell követni a lebonyolításánál, amelyet a 
jegyző és hivatala bonyolít le az intézményi közösségekkel együttműködve.

A pályázati kiírásra vonatkozó javaslatomat a csatolt határozati javaslat tartalmazza.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  határozati-javaslatban  leírt  feltételek 
vonatkozásában fejtse ki álláspontját, az előterjesztés alapján hozza meg döntését a Játék-Vár 
Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláspályázat kiírásáról.

Pannonhalma, 2012. május 22.

   Tisztelettel:

Kovács Szabolcs sk.
jegyző



Határozati javaslat
………./2012. (V.30.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Játék-Vár Óvoda 
és Bölcsőde óvodavezetői  megbízás  pályázati  kiírására  irányuló  előterjesztést  és az alábbi 
határozatot hozta:

1./Pannonhalma Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a  Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvoda 
vezető (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, 2012. 08.01.-2017.07.31..-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9090 Pannonhalma Szabadság tér 21.

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

Önkormányzati  fenntartású,  önállóan  működő  egységes  óvoda  és  bölcsőde  intézmény 
vezetése, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola-óvoda pedagógus, pedagógus szakvizsga,
• Legalább 5 év feletti óvoda pedagógusi szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közoktatás vezető szakképesítés,



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz
• intézmény vezetésére vonatkozó program
• képesítést igazoló okirat másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat  arról,  hogy  a  pályázati  anyagot  az  eljárásban  részt  vevők 

megismerhetik
• nyilatkozat arról, hogy a döntéshozók nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalják a 

pályázatot
• A pályázatot két példányban kell benyújtani

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2012. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 30.

A pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Kovács  Szabolcs  jegyző  nyújt,  a 
96/554-210 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Pannonhalma Város Önkormányzata címére 

történő megküldésével (9090 Pannonhalma Dózsa Gy. u.10.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: óvoda vezető.

• Személyesen: Bagó Ferenc Polgármester, Győr-Moson-Sopron megye, 9090 
Pannonhalma Dózsa Gy. u.10.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• oktatási közlöny
• www.pannonhalma.hu

2./ A  Képviselő-testület  felhívja  a  jegyzőt,  hogy  gondoskodjon  a  pályázati  felhívás 
megjelentetéséről  az Oktatási  Közlönyben,  a Kormányzati  Személyügyi  Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, és Pannonhalma Város honlapján.
Határidő: Azonnal  
Felelős: Kovács Szabolcs jegyző

                                 


