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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Pilisborosjenői Mesevölgy Ovoda és Bölcsöde vezetöje - Metzlemé Kutvölgyi Eszter -
vezetői megbízása 2022. július 31. napjával megszűnik.

A közalkaünazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
20/B.§ (1) bekezdése értehnében a magasabb vezetö beosztás ellátására szóló megbízásra
pályázatot kell kiími. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki. A pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VTIL 30. ) Korm.
rendelet (a továbbiakban: KR) 21-22.§-ai alapján a magasabb vezetői megbízást az év során
bármikor öt évre kell adni.

A jogszabályok - köztük a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 67.§ (1)
bekezdése - meghatározzák az intézményvezetői megbízás feltételeit, melyeket a határozati
javaslatban szereplő pályázati kiírás tartaünaz. A pályázati felhívást a konnányzati
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
intemetes oldalán (Közigállás) kell közzétenni. A pályázatok benyújtási határideje a
közzétételtől számított harminc napnál rövidebb nem lehet.

Ha önkonnányzat a fenntartó, úgy a székhelyén, a helyben szokásos módon is köteles
közzétenni a pályázati felhívást, ezért azt a határidö feltöntetésével a telqiülés honlapján is
meg kell jelentetni. Emellett a KR. 22. §. (6) bekezdése szerint az intézményvezetői pályázati
felhívást a minisztérium hivatalos lapjában, az Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzé
kell termi. A szerkesztőséggel történt egyeztetés alapján a Képviselö-testület döntését
követöen az Oktatási és Kulturális Közlöny következö számában jelenik meg elfogadása
esetén a pályázati kiírásunk.

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a
pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú szakértöi bizottság hallgatja meg. A
fenti szabályra tekintettel javaslom, hogy a Humán Bizottság a testületi ülést megelőzően
bizottsági ülésen hallgassa meg a jelölteket. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a
bizottság írásbeli véleményét mérlegelve annak megismerését követő ülésén dönt a vezetői
megbízásról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elöterjesztést tárgyalja meg és a határozati
javaslatot fogadja el.

Pmsborosjenő, 2022. január 13. /
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Határozati 'avaslat:

Pilisborosjenő Onkormányzatának Képviselö-testülete megtárgyalta az óvodavezetői
(magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló elöterjesztést az
alábbiak szerint határozott:

1.) A Pilisborosjenői Mesevölgy Övoda óvodavezetői (magasabb vezetöi) beosztásának
ellátására pályázatot hirdet az alábbi tartalommal:

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
pályázatot hirdet

óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A magasabb vezetö beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetö.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A kozalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus.

A magasabb vezetői megbizás időtartama: A magasabb vezetöi megbízás határozott időre,
öt évre szól, 2022. augusztus 1. napjától 2027. júUus 31. napjáig.

A munkavégzés helye:
Pilisborosjenöi Mesevölgy Ovoda, Pilisborosjenö, Fő. u. 41.

A beosztáshoz tartoző, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési törvény 69. §-ában meghatározottak, különösen: az intézmény vezetője felel az
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói
jogot a munkatársak felett.

Illetmény és juttatások:
Az illetanény megállapítására és ajuttatásokra a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a
pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
német nemzetiségi óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség;
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetöi szakképzettség;
legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai
gyakorlat;



a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkahnazás, vagy a megbízással egyidejűleg
pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló
alkalmazás;
legalább 5 év intézményvezetöi tapasztalat;
a pedagógusok előmeneteli rendszere alapján legalább Pedagógus II. fokozat
büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonafkozó, a magasabb vezetöi megbízás
idejére szóló 5 éves vezetési program,
érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájáml a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
továbbításához;
elözetes kötelezettségvállalás arra, hogy a pályázó az egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint a magasabb vezetői
beosztás ellátására megbízást megelőzően vagyoimyilatkozatot tesz;
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a vezetöi megbízásról szóló előterjesztés
tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kívánja-e.

A magasabb vezetö beosztás megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program,
a vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre
jogosultak által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás
eredménye közérdekből nyilvános adat, amely a köznevelési intézmény honlapján
közzétételre kerül.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tömöri Balázs Polgánnester nyújt, a
+36 30 467 7178-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton, az eredeti pályázati anyag Pilisborosjenö Polgármestere
részére történő megküldésével (2097 Pilisborosjenő, Fö utca 16.) - a borítékon feltüntetve a
"Pilisborosjenöi Mesevölgy Óvoda" és az "Óvodavezetöi pályázat" megjelölést.
A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal a
ol armester ilisboros'eno. hu emaü címre - Times New Roman betűtípus, 12-es

betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva - is meg kell
küldeni.

A pályázat elbü-álásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők
véleményezik, a pályázókat a Humán Bizottság meghallgatja. Ezt követően dönt
Pilisborosjenő Képviselö-testülete a megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja ajogot, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.



A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Oktatási és Kulturális Közlöny
www ilisboros'eno. hu intemetes oldal

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 31

Felelős:
Közreműködik:
Határidö:

Tömöri Balázs polgármester
dr. Horti Istvánjegyző
2022. január 31. (pályázat megjelentetése)




