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Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Képviselő-testülete a 112/2014. (VI. 19.) sz. önkormányzati határozatával a 
Gödöllői Palotakert Óvoda vezetőjének Varga Lillát nevezte ki, akinek vezetői megbízatása 
2019. július 31-én jár le.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/B §-a, valamint 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtását szabályozó 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezik a magasabb vezető határozott idejű vezetői 
megbízásának feltételeiről

A Kjt. és a hivatkozott Korm. rendelet előírásai alapján a pályázati felhívásnak tartalmazni 
kell:
- a munkáltató és betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
- a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
- a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
- a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat,
- a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét,
- a munkahely megjelölését;
- a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát;
- a megbízás kezdő időpontját és megszűnésének időpontját,
- a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat;
A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására 
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint magasabb vezetői beosztás öt évre kell adni.
A Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése szerint a pályázatnak tartalmazni kell a pályázó 
szakmai önéletrajzát, a vezetési programját, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott 
feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolását, valamint a pályázó nyilatkozatát 
arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, 
továbbításához.

A pályázati felhívás a Kjt 20/A. §. (4) bekezdése alapján a kormányzati személyügyi központ 
internetes honlapján, illetve a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában 
(Oktatási és Kulturális Közlöny) is közzé kell tenni. A pályázatok benyújtásának határidejét az 
internetes oldalon történő közzétételtől kell számítani.

A beérkezett pályázatokat a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) részére át kell adni 
véleményezés céljára, melynek 30 nap áll rendelkezésére véleményének kialakítására. A 
pályázati eljárásban lehetővé kell tenni, hogy a vezetési programról véleményt nyilváníthasson 
a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve. A véleményezési határidőt követően a 
pályázatokat bizottság véleményezi, majd a képviselő-testület jogszabály szerint dönt.

Tisztelt Képviselő-testület!
Mindezekre tekintettel kérem Önöket, a Gödöllői Palotakert Óvoda intézményvezetői 
pályázatának kiírásáról a határozati javaslat alapján szíveskedjenek rendelkezni/ J

G ö d ö l l ő ,  2019. március J  |.  /(j  j  r |
Dr. d to ej^ y ö rg y  

polgármester
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H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T

A Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg a Gödöllői Palotakert Óvoda 
intézményvezetői állásának meghirdetését:

1. A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:
Gödöllő Város Önkormányzata 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

2. Munkahely és munkakör megnevezése, tevékenységi köre:
Gödöllői Palotakert Óvoda 
2100 Gödöllő, Palotakert 17.
Munkakör: óvodavezető

Feladata: Az Óvoda munkájának koordinálása, szakmai tevékenységének tervezése, 
szervezése, az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok 
készítése, személyügyi és gazdasági feladatok ellátása. Kapcsolattartás a nevelési-oktatási és 
közművelődési intézményekkel.

3. Pályázati feltételek:

- felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettség, legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai 
gyakorlat, kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség,
- magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai életrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzelést,
- a pályázó írásbeli nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
- képesítést igazoló oklevél másolatokat,
- büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt,

A munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez kötött.

4. Juttatások, egyéb információ:
Kjt. alapján biztosított illetmény és egyéb juttatások

A megbízás 5 évre, 2019. augusztus 1-től 2024. július 31-ig szól.

Pályázat benyújtása: Gödöllő város polgármesteréhez címezve, két példányban

A pályázat benyújtásának határideje: A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 
szerv internetes oldalán történő közzététel napjától számított 30 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 20.

Határidő: a közzétételre: azonnal
Felelős: Dr. Kiss Árpád jegyző


