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Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testiiletének
2020. október 13-airendes, nyiltülésére
Hiv. szám: DV/14592-1/2020.

Tárgy: Javaslat intézményvezetőipályázatkiírására
Tisztelt Képviselő-testület!

VargaBeatrix, a Dunavarsány VárosOnkormányzat WeöresSándorÓvodaintézményvezetoje, 2020.

szeptember25. napjánírásban benyújtotta, 2020. december 31. napihatállyaltörténőlemondását"a 201^
március 1-jeihatállyal létesített - intézményvezetői kinevezéséröl,ezzel egyidejűlegkérelmezte határoz-atlaii

ideju közalkaünazotti jogviszonyának közösmegegyezéssel történömegszűntetését is egészségügyiokokra

valóhivatkozással, ezértszükségesazintézményvezetői pályázati eljáráslefolytatása.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

t^r'f^^znevel^1. mtezmenyekben történővégrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30. ) Korm. rendelet(a.

továbbiakbm:TKjt'. vé,greha'.tasirendelete)21-22.§-aszerintmagasabbvezetöibeosztásnakminösü'Íahelyi

önkormanyzat képviselö-testülete által adott intézményvezetői liíegbízás, melyet az év során bánnikor. 5

éwe kell kiadni. Ha a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás utolsó napja nem a
július^l-jetöl augusztus 15-ig terjedo időszakra esne, a megbízás lejártának idöpontját akkoriserreaz

,. ?-^krakenad?i;h?, a Jogszabálybanmeghatározonakalapjána határidőegyébkéntennélazidöpontnál

korabban vagy késobben jáma le. A Kjt. végrehajtási'rendelete 22. §"(5) bekezdése-aYaRJán~az
mtézményvezetöi pályazati eljárás elökészítésével összefüggőfeladatokat - ide nem értve a pa'lyázati

feltetelek meghatározását - a köznevelési intézményt fenntartó települési önkonnányzat jegvzőie 7a

továbbiakbm: pályáztató) látja el.

A nemzeti koznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt. ) 67. S-a és a Kjt.
végrehajtásirendeletének21/A§-aírja előa nevelési-oktatásiintézménybenazintézményvezetöimegbízás
feltételeit:

a) az adott nevelesi-oktatási mtézményben pedagógus-muiikakör betöltéséhez szükséges - a Kjt.
végrehajtási rendelet 6 mellékletében meghatározott szakképzettség - felsőfokú iskolaFvégzettség'és
szakképzettség,középiskolábanmesterfokozat,

b) pedagógus-szakvizsga keretébenszerzett intézményvezetői szakképzettség;

c) legalábbnégyéypedagógus-munkakörben,vagyhetitíz tanóravagyfoglaÍkozás megtartásáravonatkozó
óraadóimegbízás ellátásasoránszerzettszakmaigyakorlat, valamint;

anevelesi-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idöre, teljes

munkaidöre szóló alkalmazás, vagy a megbizással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történö.

határozatlan idore, teljes munkaidöre szólő alkalmazás.

A palyázati feltételeket a Kjt. 20/A. § (3) bekezdése és a Kjt. végrehajtási rendelete 22. § (7)

bekezdése határozza meg. E szerint a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

.
.

a munkáltató ésa betöltendő munkakör, vezetöi beosztás megnevezését,
a munkakörbetartozó, illeh'e a vezetőibeosztássaljárólényeges feladatokat,

.
.

a pályázatelnyerésénekvalamemnyifeltételét,
a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat,

.

a pályázatbenyújtásánakfeltételeitéselbirálásánakrendjét,

.

a munkahely megjelölését,

.
.
.

a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát,
a megbfzás kezdő napját és megszűnésének időpontját,
a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat.

Az intézményvezetői magasabb vezetői megbízásra irányuló pályázati felhívást a Kjt. 20/A. § (4)

bekezdésébenmeghatározottak szerint, a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a
továbbiakban: személyűgyi központ) intemetes oldalán kell közzé tenni. Emellett a pályázati feUuvást, ha a
fenntartó önkormányzat a helyben szokásos módon köteles közzétenni. A pályázat benyújtásának határidejét

a személyügyi központ intemetes oldalán történő közzétételtől kell számi'tani. A pályázat benyújtási
határidejea közzétételtőlszámitott30 napnálrövidebbnem lehet, így a pályázatokat2020. november 18-áig
lehet benyújtani.

A pályázati eljárás részleteiről és a pályázat kötelezo tartalmi elemeiröl a Kjt. végrehajtási
rendeletének 23. §-a rendelkezik: A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklödők a

pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és az intézményt megismerhessék. A
pályázatnak tartalmaznia 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 hozzajárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez,
továbbításához.

A köznevelési törvény 2019. évi júliusi módositásakor úgy rendelkezett, hogy az Nkt. korábbi 70. §

(2) bekezdése j) szakaszának hatályon kivül helyezésével 2019. július 26-től megszünteti a pályázat
kiirójának azt a kötelezettségét, hogy az intézményvezetői pályázatok elbírálását megelőzően beszerezze az
intézmény nevelotestületének a pályázat részét képező vezetési programmal kapcsolatos szakmai

véleményét.Ugyancsak2019.július 26-ai hatálybalépésselaz Országgyűléstörölte a Köznevelésitörvény
83. § (3) bekezdésének e) szakaszát, mely eloírta, hogy a fenntartó az intézmény vezetőjének megbízásával
és megbízásának visszavonásával összefüggö döntése vagy véleményének kialakítása előtt köteles
beszerezni az intézmény alkalmazotti közösségének, az óvodaszéknek, illetve iskolaszéknek, a szülői
szervezetnek és az iskolai diákönkormányzatnak a véleményét.
A pályázatokat a benyújtási határidőt követő harminc napon belül el kell biralni.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, az elöterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a határozati
javaslat elfogadásával a pályázatot kiími szíveskedjen.
Határozati 'avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) tudomásul veszi Varga Beatrix, Dunavarsány Város Onkormányzat Weöres Sándor Ovoda

intézményvezetőjének2020. december 31. napi hatállyal történő, magasabb vezetői megbízásáról
történő lemondását, ezzel egyidejűleg - ugyanezen hatállyal - hozzájárul Varga Beatrix
határozatlan
idejű
megszüntetéséhez.

közalkahnazotti

jogviszonyának

közös

megegyezéssel

történő

b) felhatalmazza a Polgármestert, mint a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy az a) pont
figyelembevételével készíttesse el Varga Beatrix közalkalmazott jogviszonyának megszüntetésével
kapcsolatos munkaügyiiratokat.

c) pályázatot ír ki a Dunavarsány Város Onkormányzat Weöres Sándor Ovoda magasabb vezetői
(intézményvezetői) megbízására a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét
képező pályázati felhívás szerint, tekintettel arra, hogy a jelenlegi intézményvezető magasabb
vezetői megbízásáról, 2020. december 31. napi hatállyal lemondott, valamint közalkalmazotti
jogviszonyának közös megegyezéssel torténő megszüntetését, 2020. december 31-ei hatállyal
kérelmezte.

d) felkéri a Polgármestert, hogy az c) pont szerinti pályázati felhívást a kormanyzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán tegye közzé.
Határidő:

azonnal

Felelös:

Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Az előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Az előterjesztést készítette:

Horváth Andrea humánpolitikai előadó

Melléklet:

Pályázati felhivás

Dunavarsány, 2020. október 7.
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Az előterjesztés törvényes:

A. r f
dr. SziIágyiikos^
jegy '^ , '" .^
^^v-

1. számú melléklet

PÁLYÁZATIFELHIVAS

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot Ir ki a Dunavarsány Varos
Önkormányzat Weöres Sándor Ovoda (2336 Dunavarsány, Arpád u. 14.) magasabb vezetöi
(intézményvezetői) beosztásénak betöltésére.

A vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra, 2021. január 1. napjától 2025. augusztus 15. napjáig
szól.

A munkavégzés helye: Pest Megye, 2336. Dunavarsány, Arpád u. 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-ában foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és ajuttatásokra a "Közalkahnazottakjogállásárólszóló" 1992. évi XXXffl.
törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történövégrehajtásárólszóló326/2013. (VIII.30. ) Korm.
rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

.

az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a Kjt.

végrehajtási rendelet 6. mellékletében meghatározott szakképzettség - felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség, középiskolában mesterfokozat,

.
.

pedagógus-szakvizsgakeretébenszerzettintézményvezetőiszakképzettség;
legalábbnégyév pedagógus-muiikakörben,vagy heti tiz tanóravagy foglalkozásmegtartására
vonatkozó óraadóimegbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint;

.

a nevelési-oktatásiintézménybenpedagógus-munkakörbenfennálló, határozatlan időre, teljes

.

munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbfzással egyidejűleg pedagógus-munkakörben
történö,határozatlan idöre,teljes munkaidőre szólóalkalmazás.
magyar állampolgárság,büntetlen előélet

.

a pályázóne álljon cselekvöképességetkizáró,vagy korlátozógondnokság alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

. Vezetöi gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 18.
A pályázatrészekéntbenyújtandóiratok, igazolások:
. pályázószakmai önéletrajza

. az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülö fejlesztési
elképzeléssel (vezetői program)

. iskolai végzettségettanúsitóoklevelek fénymásolata
. 3 hónapnálnem régebbierkölcsi bizonyitvány

. a pályázónyilatkozata, hogy a személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevö személyek
megismerhetik, a pályázattalkapcsolatban kezelhetik

. nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41 .§-a szerinti összeférhetetlenségiok nem áll fenn, illetve megbízása
esetén azt 30 napon belül megszünteti.

. nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a pályázatelbirálásátnyílt vagy zártülésenkívánja tárgyakii.

A pályázatelbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a pedagógusok
elömeneteli rendszerérÖl és a Kjt. köznevelési intézményekben történö végrehajtásáról szóló 326/2013.

(VIII. 30. ) Kormányrendeletben előírtak szerint a Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselötestülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 18.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. január1.
A palyazati kiírás közzétételének helye, ideje:

KSZK (KÖZIGÁLLÁS)honlapja,
Onkormányzatí honlap
A pályázatot zárt boritékban a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (dr. Szilágyi

Akos) kell benyújtani az alábbi cünre: Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal Jegyzője, 2336
Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
A Képviselo-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné és eredménytelenné
nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklodni lehet a Dunavarsányi Közös Onkonnányzati Hivatalban. Tel:
24/521-049, fax: 24/521-056, E-mail: jegyzo@dunavarsany. hu

/^. ^DUNAVARSÁNYÍ

^^G. 03, 1Í
Tisztelt Polgármester ^iygqy!/

s rj^/^57^^

epvise]ő-(^M^^--~^A'^---"^elí_
Tisztelt Képviselő
ELOSZÁM:

'^TfüaH.. -fi
Alulírott Varga Beatrix (szül.: Mezőkövesd, 1970. 11. 09.; a.n. : Kuzmi Ildikó) a
közalkslmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény 23. § (4) bekezdése alapján, az
alábbiakban benyújtom a Dunavarsány Város Onkomiányzat Weöres Sándor Ovoda
óvodavezetői(niagasabbvezető)kinevezésemrőltörténőlemondásomat.
Kérem, hogy a vezetői megbízásomat és ezzel együtt a határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyomat2020. december 31-iáátummalmegszüntetniszíveskedjenek.

Indoklás: a vezetői feladataimat egészségügyi okokból kifolyólag, a továbbiakban nem tudom
ellátni.

Kelt. : Dunavarsány, 2020. szeptember 25.
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Tisftelettel:

