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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének Klausz Évának a vezetői
megbízása 2015. augusztus 15-én lejár.
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev.
tv.), 67. § (7) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. §-a alapján az intézményvezetői beosztás
(magasabb vezető) betöltésére nyilvános pályázatot kellett kiírni.
A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 22. § (5)
bekezdésében foglaltak értelmében „a pályázati eljárás előkészítésével összefüggő
feladatokat – ide nem értve a pályázati feltételek meghatározását - intézményvezető
esetén a fenntartó települési önkormányzat jegyzője látja el”.
A Kjt. 20/A. § (3) bekezdése határozza meg a pályázati felhívás tartalmi elemeit,
melyek a következők:
- a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezése,
- a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok,
- a pályázat elnyerésének valamennyi feltétele,
- a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, továbbá
- a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határideje.
A Kjt. 20/A. § (5) bekezdése pedig felsorolja a csatolandó dokumentumokat:
- a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére,
fejlesztésére vonatkozó programját,
- arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul,
- a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények
- igazolására vonatkozó okiratokat.
A Kjt.-ben kapott felhatalmazás alapján a Korm. rendelet 22. § (7) bekezdése a
pályázati kiírás kötelező tartalmi elemeit az alábbiakkal bővíti:
a) a munkahely megjelölése,
b) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama,
c) a megbízás kezdő napja és megszűnésének időpontja, valamint
d) a beosztáshoz kapcsolódó juttatások.
A pályázatnak a Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése szerint tartalmaznia kell a
pályázó szakmai önéletrajzát, a vezetési programját, továbbá a felhívásban
megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolását, valamint
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal
kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
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A Kjt. 23. § (3) bekezdése értelmében a magasabb vezetői, valamint a vezetői
megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.
A képviselő-testület a 49/2015. (V. 27.) határozatával döntött az Eplényi
Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírásáról.
(A pályázati felhívást az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.)
A döntést követően a pályázati eljárás lefolytatásáért felelős dr. Mohos Gábor
jegyző a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodott a pályázati kiírás
megjelentetéséről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán, az
Oktatási és Kulturális Közlönyben, az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján.
A pályázat benyújtásának határideje 2015. július 10-én lejárt.
A pályázati kiírásra a beadási határidőig egy pályázat érkezett, amely megfelel a
pályázati kiírásban rögzített feltételeknek.
A pályázat benyújtója a jelenlegi intézményvezető Klausz Éva, aki 1994 óta
dolgozik az Eplényi Napköziotthonos Óvodában:
- 1997-ben végzett a Soproni Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán,
- 2015-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető szakképzettséget szerzett.
A Köznev. tv. 83. § (3) bekezdésének e) pontja alapján a köznevelési intézmény
vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatos döntése
előtt a fenntartó beszerzi a (4) bekezdésben meghatározott szervezetek véleményét.
Jelen esetben ki kellett kérni az intézmény alkalmazotti közösségének, szülői
szervezetének véleményét.
A vélemények kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni
az érintettek számára, ami a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésre áll.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189. § - 191. §-ai
rendelkeznek az intézményeknek a pályázatok véleményezésével kapcsolatos
feladatairól az alábbiak szerint:
- a nevelőtestület a pályázatok benyújtására meghatározott időpontig egy
elnökből és két tagból álló előkészítő bizottságot választ,
- az előkészítő bizottság elnöke a pályázati határidő lejártát követően átveszi a
pályáztatótól a pályázatokat, és egyezteti azt az időpontot, amelyen belül a
véleményeket ki kell alakítani,
- az intézményben működő szakmai munkaközösségek írásban véleményezik a
vezetési programot,
- a szülői szervezet kialakítja véleményét a pályázatokról,
- nevelőtestületi értekezletet hív össze az előkészítő bizottság, a testület feladata,
hogy a szakmai munkaközösségek véleményének megismerését követően
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véleményezze a vezetési programot, fejlesztési elképzeléseket, majd titkos
szavazással döntsön azok támogatásáról, vagy elutasításáról,
- ezt követően az előkészítő bizottság összehívja az alkalmazotti közösség
értekezletét, ahol a vélemények ismertetése után titkos szavazással állást
foglalnak abban a kérdésben, hogy támogatják-e a pályázó vezetői megbízását.
Tekintettel arra, hogy az óvodában a vezetővel együtt 2 fő óvodapedagógus
dolgozik, nevelőtestületről nem lehet beszélni. A beosztott óvónő Vörösházi Szilvia
a pályázati anyagot 2015. július 13-án átvette. A vezetési programot, fejlesztési
elképzeléseket véleményezte, azokat támogatta. 2015. július 15-én megtartották az
alkalmazotti értekezletet, ahová meghívták a pályázót, akinek lehetőséget
biztosítottak arra, hogy a pályázatával kapcsolatos döntés előtt ismertesse
elképzeléseit. A pályázó a döntés meghozatalában nem vett részt.
Az alkalmazotti értekezleten (az alkalmazottak létszáma 3 fő) ismertették az
óvodapedagógusnak Vörösházi Szilviának, és a szülői szervezetnek a véleményét.
Az értekezleten a megjelent 3 fő alkalmazottból 3 fő támogatta Klausz Éva vezetői
megbízását.
Az értekezletet a jogszabályok betartásával szervezték meg és folytatták le, a
szabályosan elkészített jegyzőkönyvet megküldték a Közjóléti Iroda címére.
(Az előkészítő anyagok, a pályázat és a jegyzőkönyv a Közjóléti Irodán
megtekinthető.)
A Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése előírja, hogy a „pályázati eljárásban lehetővé
kell tenni, hogy a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) mellett a vezetési
programról véleményt nyilváníthasson a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi
szerve.
A jogszabályi kötelezésnek eleget téve megkerestük Hegyiné Mráz Erikát a Nemzeti
Pedagógus Kar területi elnökét, aki levélben tájékoztatott bennünket arról, hogy
Klausz Éva pályázatát és vezetési programját megismerve, a területi elnökség a
pályázatot támogatja.
Tájékoztatjuk a képviselő-testületet, hogy Klausz Éva nem kérte zárt ülés tartását.
Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen!
Eplény, 2015. július 27.
Fiskál János
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyző
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (…) határozata
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda intézményvezetőjének megbízásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény
Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda
vezetésére benyújtott pályázat elbírálása” című előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Klausz Éva 8414
Olaszfalu. Váci u. 43. szám alatti lakost 2015. augusztus 16. napjától 2020.
augusztus 15-ig megbízza az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetésével.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos
munkaügyi intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2015. augusztus 14.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető

Eplény, 2015. augusztus 12.
Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015.
(….) határozatához
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.), a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.
30.) Korm. rendelet valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet alapján Eplény Községi Önkormányzat pályázatot hirdet az Eplényi
Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony:
A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör: óvodapedagógus.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, 2015. augusztus 16-tól
2020. augusztus 15-ig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 8413 Eplény, Veszprémi utca 62.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
1.

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott
feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan
vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti
tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati
tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért,
valamint a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.

2.

Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói
jogokat.

3.

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása:
- felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért,
- tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági
működésének valamennyi területét,
- ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati
rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.
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Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- óvodapedagógus végzettség
- pedagógus
szakvizsga
keretében
szerzett
intézményvezetői
szakképzettség,
- legalább öt év pedagógus munkakörben 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,
- egészségügyi alkalmasság,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- legalább 10 éves óvodavezetői gyakorlat,
Illetmény és egyéb juttatások:
A Kjt., valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél,
- fényképes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i),
- szakmai gyakorlat igazolása,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képviselő-testületi ülésen a zárt
ülésen történő tárgyalást kéri-e vagy sem.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 10.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 3 példányban, zárt borítékban, „Eplényi Napköziotthonos Óvoda
intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Eplény Községi Önkormányzat
Polgármestere (8413 Eplény, Veszprémi utca 64.) részére kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közjóléti Irodája: 8200
Veszprém, Óváros tér 9. Telefon: 88/549-235.
A pályázat elbírálásának módja:
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében
nevesített közösségek és szervezetek véleményének beérkezését követően a
képviselő-testület dönt a véleményezési határidő lejártát követő első ülésén a
közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.
Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2015. augusztus 16-tól
tölthető be.
A pályázat közzétételének helyei:
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldala
(www.kozigallas.hu),
- az Oktatási és Kulturális Közlöny,
- az Eplény Községi Önkormányzat honlapja (www.epleny.hu) és
hirdetőtáblája.
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