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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda intézményvezetőjét – Mikusné Végh Magdolnát -  a 
helyi képviselő-testület 160/2007.(VI.29.) számú határozatával, 5 éves időtartamra nevezte ki.  
Az óvodavezető vezetői megbízatása 2012. július 31-én lejár, ezért szükséges és indokolt a 
vezetői állásra a pályázat kiírása.  
 
Az intézményvezetői pályázatok kiírására az irányadó jogszabályok: a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról rendelkező - többször módosított - 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet. 
 
A felsorolt jogszabályok alapján elkészült az intézmény  vezetői állásának meghirdetésére 
vonatkozó pályázati felhívás, mely az előterjesztés mellékletét alkotja.  
A javaslatban a megbízás időtartamára vonatkozóan a törvényi előírás szerepel, a Kjt. 
végrehajtási rendelete a megbízás időtartamát  5  évben állapítja meg. 
 
A közalkalmazotti munkakörökre vonatkozó pályázati felhívásnak a közzétételét a Kjt. a 
KSZK internetes honlapján teszi kötelezővé, míg a magasabb vezetői  állásoknak a 
végrehajtási rendelet   az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenését is előírja.  
 
Mindezek alapján javasolom, hogy a mellékelt pályázati felhívás alapján hirdesse meg a 
Képviselő-testület a vezetői állást.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatit támogatni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat: 
 

Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete - a polgármester 
előterjesztésében és a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének 
figyelembevételével - megtárgyalta az  óvodavezetői állás pályázati kiírását. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés alapján meghirdeti a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 
óvodavezetői állását a mellékelt pályázati felhívás szerint.  
 
A képviselő-testület kéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a KSZK honlapján, valamint az 
Oktatási  és Kulturális Közlönyben tegye közzé.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:    jegyző 
 
Alsónémedi, 2012. január 20. 
            

Vincze József  
  polgármester  

Az előterjesztés törvényes: 
 
    Dr. Percze Tünde  
           jegyző 



1. számú melléklet 
 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
 

1. A pályázatot meghirdető szerv: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

            2351 Alsónémedi, Fő út 58. szám 
 

2. Meghirdetett munkakör,  a megbízás időtartama: 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) 
2351 Alsónémedi, Szent István tér 8. szám 
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

            A vezetői megbízás időtartama: határozott időre,  5 évre , azaz 
             2012. augusztus l-től  2017. július 31-ig szól  
 

3. Pályázati feltételek: 
o Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség  
o Pedagógus szakvizsga 
o Legalább 5 éves szakmai gyakorlat  
o Büntetlen előélet  
o Óvodavezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti   

jogviszonyban áll, vagy a megbízással közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. 
 

4. Elbírálásnál előnyt jelent: 
o Közoktatás vezetői szakvizsga  
o Szakirányú, legalább 5 éve feletti vezetői tapasztalat 
o Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

 
5. Elvárt kompetenciák: 

o határozott, 
o a szakmai munka terén igényes, 
o precíz, 
o pontos, 
o kiváló problémamegoldó- és konfliktuskezelő készség. 
o  

6. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Óvodapedagógusként az érvényben lévő jogszabályok és alapdokumentumok 
előírásai és ajánlásai szerinti tervszerű nevelői munka, valamint a munkájával 
kapcsolatos ügyviteli teendők ellátása. A rábízott gyermekek testi, lelki és 
szellemi fejlődésének elősegítése. Vezetőként az intézmény törvényes 
működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai 
program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, 
munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása.  

 
7. Juttatások:  

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

 
   



8. A pályázathoz csatolni kell: 
♦ szakmai önéletrajz 
♦ az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel 
♦ oklevélmásolat  (eredeti vagy hiteles) 
♦ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
♦ nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában 

közreműködők a pályázatba betekintsenek 
♦ arról szóló nyilatkozatát, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázati anyag 

tárgyalását 
 

9. Pályázatok benyújtása: 
Személyesen vagy postán 
Alsónémedi Nagyközség  Polgármesteréhez  

            2351 Alsónémedi, Fő út 58. szám 
            Érdeklődni: Vincze  József polgármesternél a  29/ 337-250-es telefonszámon. 
 
            A pályázatra rá kell írni:  „Óvodavezetői pályázat "  
 
 

10. A pályázat benyújtásának határideje: 
A KSZK honlapon való  megjelenéstől számított 30 nap  

 
11. A pályázat elbírálásának határideje: 

A véleményezési határidő lejártától számított 30. napot követő első képviselő-
testületi ülés 

 
 
 
 


