
 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2017. január 26-i rendkívüli ülésére 

 

 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

Tárgy:  A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének 

 magasabb vezetői megbízásról történő lemondása, a Várpalotai Összevont 

 Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos 

 pályázat kiírása 

 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő:  Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens 

 

 

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Bérczes Beáta                Sándor Tamás  dr. Ignácz Anita Éva 
                          jogi előadó                      aljegyző       jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésén, a 132/2013. (VI.27.) számú határozatával úgy 

döntött, hogy az eredményes pályázat alapján Takácsné Csajági Veronikát 2013. augusztus 1. 

napjától 2018. július 31. napjáig tartó, 5 éves határozott időtartamra megbízza a Várpalotai 

Összevont Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátásával. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Takácsné Csajági Veronika a 2017. január 

3. napján kelt levelében tájékoztatott arról, hogy a 2018. július 31. napjáig tartó magasabb 

vezetői (intézményvezetői) megbízásáról 2017. január 31. napjával lemond, közalkalmazotti 

jogviszonyának megtartásával. Lemondását nem indokolta, de a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 23. § (4) bekezdése 

értelmében a magasabb vezető és a vezető a vezetői beosztásáról írásban (indokolás nélkül) 

lemondhat. A lemondási idő viszont két hónap, így Takácsné Csajági Veronika magasabb 

vezetői megbízásának lejárta 2017. március 3. napja.  

A magasabb vezetői megbízásról való lemondás idejének letelte után pedig a 

közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni. 

 

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

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdése értelmében, ha az 

intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, mert nem volt 

pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást, vagy ha az intézményvezetői feladatok 

ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, a köznevelési 

intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására – nyilvános pályázat kiírása nélkül - 

vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható a megfelelő feltételekkel rendelkező 

személynek. A köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok újabb nyilvános 

pályázat kiírása nélkül, e bekezdésben foglaltak szerint, legfeljebb egy évig láthatók el.  E 

rendelkezések alkalmazásában megfelelő feltétel az intézményvezetői megbízáshoz 

szükséges feltétel. 

 

A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételeit a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. §-a határozza meg. 

A 67. § (1) bekezdése értelmében nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői 

megbízás feltétele: 

 a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez 

 szükséges – a 3. mellékletben felsorolt- felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,  

 középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus - munkakör betöltésére 

 jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,   

 b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

 c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás 

 megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 

 d) 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. 

 

A Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézményben – függetlenül 

attól, hogy szervezetileg önálló intézményként vagy intézményegységként, illetve 

tagintézményként működik - biztosítani kell, hogy az alatt az időszak alatt, amelyben a 



gyermekek, tanulók az intézményben tartózkodnak, a vezetői feladatok ellátása ne maradjon 

ellátatlanul. 

 

A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsődében Bognárné Mórocz Viktória óvodapedagógus 

rendelkezik az Nkt. 67. §-ában meghatározott végzettségekkel, kompetenciákkal, így a 

nevelési-oktatási intézmény biztonságos működése biztosítható az eredményes pályázati 

eljárás során kiválasztott óvodavezető megbízásáig. 

Bognárné Mórocz Viktória vállalja a vezetői megbízást az eredményes pályázati eljárás 

lefolytatásáig, de legfeljebb a Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdése szerint egy évig.  

 

A pályázati kiírás tervezetét mellékelem, azok megfelelnek a Kjt., az Nkt., valamint a Korm. 

rendelet vonatkozó rendelkezéseinek. 

 

A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására 

vonatkozó pályázat a jelen képviselő-testületi ülésen megszülető döntést követően az alábbiak 

szerint bonyolítható le: 

 

-  Közszolgálati Állásportál honlapján történő megjelenés: 2017. február 2. 

-  Oktatási és Kulturális Közlönyben történő megjelenés: várhatóan 2017. március 

-  Beadási határidő: KSZK honlapján történő közzétételtől számított 30 nap: 2017. március 2. 

- Nevelőtestületi, Alkalmazotti, Szülői Munkaközösség (Óvodaszék) értekezleteken a 

   (jogszabály által előírt fórumokon) történő véleményeztetés: 30 nap 

-  Képviselő-testületi döntés: 2017. áprilisi képviselő-testületi ülés 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

A fenti jogszabályok és indokok figyelembe vételével kérem döntésüket a magasabb vezetői 

megbízás lemondásának tudomásulvételével, az intézményvezetői megbízással és a magasabb 

vezetői álláshely betöltésére vonatkozó pályázati kiírással kapcsolatban! 

 

 

 

 

 

 

Várpalota 2017. január 23. 

 

 

 

 

 

 

  Campanari-Talabér Márta 

         polgármester 

 

 



 
VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI  Határozati javaslat 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

Tel.: 88/592-660, fax: 88/592-676 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. január 26-i rendkívüli ülésén 

megtárgyalta a polgármester előterjesztését és meghozta az alábbi 

 

 

.../2017. (I. 26.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t o t  : 

 

 

1. Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Takácsné  

   Csajági Veronika, a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének  

     magasabb vezetői megbízásáról 2017. január 3. napjával történő lemondását. A magasabb 

    vezetői megbízásról történő lemondással Takácsné Csajági Veronika magasabb vezetői  

 megbízatása 2017. március 3. napjával megszűnik. 

   Felkéri a Polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról történő lemondással  

      kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 

2.  Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai  Összevont  Óvoda  és     

      Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására — a közalkalmazottakról szóló 1992.    

   évi  XXXIII. törvény  végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 326/2013.    

     (VIII.30.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdése értelmében —megbízást ad Bognárné Mórocz  

      Viktória részére 2017. március 4-től   2018. március 4-ig terjedő időtartamra. Illetményére 

       a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

3.  Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Várpalotai   

   Összevont Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására a magasabb  

      vezetői pályázatot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal kiírja. 

 

 
Határidő: 1.   2017. január 30. 

  2.   2017. január 30. 

  3.   haladéktalanul 
 

Felelős   : 1.   Campanari-Talabér Márta polgármester 

  2.   Campanari-Talabér Márta polgármester 

       A végrehajtásban közreműködik: Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási        

                                                                     szakreferens  

3.    dr. Ignácz Anita Éva jegyző  

      A végrehajtásban közreműködik: Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási           

                                                            szakreferens 

 

 

Várpalota, 2017. január 26. 

 

 

 

 Campanari-Talabér Márta  dr. Ignácz Anita Éva 

         polgármester  jegyző 



 

 

 
…../2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján 

pályázatot hirdet 

 

Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) 

álláshely betöltésére 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
 Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:  
 A vezetői megbízás határozott időre,  2017. május 2-től   2022. július 15-ig szól. 

A munkavégzés helye: 
 8100 Várpalota, Mártírok útja 3. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, 

 szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az 

 intézményi költségvetés betartása, jogszabály által előírt vezetői jogok gyakorlása. 

Illetmény és juttatások: 
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A magasabb vezető részére 

 biztosított pótlék mértéke a köznevelési intézményekben járó illetményalap 40-80 

 %-a. 

Pályázati feltételek: 
 - főiskola, óvodapedagógusi végzettség, 

            - pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

  - büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, 

            - legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás    

    megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 

            - vagyonnyilatkozat tételi eljárás felfolytatása. 

 

Előny: - legalább 10 év óvodapedagógusi munkakörben szerzett  szakmai tapasztalat,                                                  

 - helyismeret. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 - részletes szakmai önéletrajz,   

 - vezetési, fejlesztési program,                                                       

 - iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági 

   erkölcsi bizonyítvány,   

           - nyilatkozat arról, hogy  a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati   

    eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

          - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy  

    zárt ülésen kéri. 

 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 2. 



 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton: a pályázatnak a Várpalota Város Önkormányzata címére történő megküldésével 

(8100 Várpalota, Gárdonyi u. 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: 17/19/2017., valamint a munkakör megnevezését: 

Intézményvezető. 

Személyesen: Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens (8100 Várpalota, 

Gárdonyi u. 39.) 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az érvényes pályázatot benyújtók Képviselő-testületi meghallgatását követően a Képviselő-

testület dönt. 

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2017. áprilisi képviselő-testületi ülés 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
-  www.kozigallas.hu 

-  Oktatási és Kulturális Közlöny 

-  www.varpalota.hu 

 

 

Megjegyzés:   A közalkalmazotti jogviszony határozatlan, a vezetői megbízás határozott időre 

  szól és a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki. 

  A benyújtás határidején a Várpalota Város Önkormányzathoz való beérkezés   

                        időpontját kell érteni! 

 

 

 

 

http://www.kozigallas.hu/
http://www.varpalota.hu/

