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Kiskunhalas Város 
Polgármesterének 

Előterjesztése 

A Képviselő-testület 2019. január 24-i ülésére  
„Kiskunhalasi Napsugár Óvodák magasabb vezetői pályázatának kiírása” tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2014. május 29-én megtartott zárt ülésén a 164/2014. 
Kth. sz. határozatával döntött arról, hogy a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák magasabb vezetői 
teendőinek ellátásával 2014. augusztus 1. napjától megbízta Ácsné Fehér Klárát. Az 
óvodavezető magasabb vezetői megbízása 2019. július 31. napján lejár. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. (továbbiakban Nkt.) 67 §. (7) bekezdése 
szerint az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. 
§ (4) bekezdésében meghatározottak szerint pályázati felhívást a kormányzati személyügyi 
igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán 
(www.kozigallas.hu) kell közzétenni. Emellett a pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál 
közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül betölthető munkakört és a kinevezés 
feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés) 
a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén, 
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok 
székhelyén is, továbbá 
c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen 
a helyben szokásos módon köteles közzétenni. 
 
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII.30.) Korm. rend. 22.§. (6) bekezdés szerint az intézményvezetői magasabb vezetői 
megbízásra irányuló pályázati felhívást - a Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében meghatározottakon 
túl - a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni. A pályázat 
benyújtásának határidejét ezekben az esetekben is a személyügyi központ internetes oldalán 
történő közzétételtől kell számítani. 
 
A pályázati felhívásban meg kell jelölni: 

• a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 
• a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatokat, 
• a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 
• a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 
• a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 
• a munkahely megjelölését, 
• a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát, 
• a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, valamint 
• a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat. 

 
 



Határozati javaslat: 
Pályázati kiírás 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján pályázatot hirdet a Kiskunhalasi 
Napsugár Óvodák intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
 Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:  
 A vezető megbízása határozott időre, 2019. augusztus 1-jétől, 2024. július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
 Kiskunhalas, Ady Endre u. 4. sz. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok: 
 Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös 
tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és végrehajtási rendeleteire, 
az egyéb ágazati jogszabályokban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 
törvényben, és ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra. 

Illetmény és juttatások: 
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
1. Óvodapedagógusi szakképzettség 

2. Óvodapedagógusi munkakörben eltöltött legalább ötéves szakmai gyakorlat 

3. Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben 
végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
− A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz és a szakmai gyakorlat 
 igazolása. 
− Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemezésre épülő, fejlesztési 
 elképzeléseket is tartalmazó program. 
− A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések. 
− A szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai azzal, hogy 
 legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti 
 példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
 Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai Osztályán 
− 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről és annak 
 igazolására, hogy nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység 
 folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 
− A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással 
 összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat 
 tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való 
 hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 



A megbízás kezdőnapja:  
2019. augusztus 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján, a 
http://admin.kozigallas.gov.hu honlapon való megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője címére történő megküldéssel (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz.)  
- Személyesen: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, 
Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz. 
- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Kiskunhalasi Napsugár 
Óvodák intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására” 
tárgymegjelöléssel 1 példányban papíron és egy példányban elektronikusan (CD 
lemez). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII.30.) kormányrendeletben foglalt pályázati eljárást követően, az 
eljárásban résztvevők véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2019. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 2019. február 1. naptól: 
 - Oktatási és Kulturális Közlöny 
 - Kiskunhalas Város honlapja, www.kiskunhalas.hu 
 - Halasi Tükör hetilap 
A pályázattal kapcsolatos további információ: 
 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal közművelődési referensétől a 77/523-
152-es telefonszámon, vagy személyesen előre egyeztetett időpontban. 
 
 
Kiskunhalas, 2019. január 9. 
 
 
         Fülöp Róbert s.k. 
 
Határid ő: 2019.június 30. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
A Képviselő-testület határozatáról értesülnek: 
Ácsné Fehér Klára intézményvezető, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Ady E. u. 4. 
Büki Rita személyügyi ügyintéző 
Juhász Gábor közművelődési referens 


