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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2016.
(V. 26.) Kt. határozatában foglalt döntésével a Rákosmenti Mákvirág Óvoda intézményvezetői
teendőinek ellátásával 2016. augusztus 01. napjától 2021. július 31. napjáig Horváth Máriát bízta
meg.
Horváth Mária intézményvezető 2019. november 30. napjától közalkalmazotti jogviszonyának
megszüntetését kéri.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. §
(1) bekezdése értelmében a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a
20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási
jogkör gyakorlója írja ki.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7)
bekezdése értelmében az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt
megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az
intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.
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) 22. § (5) bekezdése értelmében az
intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat - ide nem értve a
pályázati feltételek meghatározását - a tankerületi központ vezetője, a köznevelési intézményt
fenntartó települési önkormányzat jegyzője, más fenntartó esetén a megbízási jogkör
gyakorlójának megbízottja (a továbbiakban: pályáztató) látja el.
A Kjt. 20/A. § (3) bekezdése értelmében a pályázati felhívásban meg kell jelölni:
a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
A Korm. rendelet 22. § (7) bekezdése értelmében a pályázati felhívásnak a Kjt. 20/A. § (3)
bekezdésében foglaltakon kívül tartalmaznia kell:
a) a munkahely megjelölését,
b) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát,
c) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, valamint
d) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat.
Az Nkt. 67. § (1) bekezdése értelmében nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői
megbízás felsőfokú végzettséggel, pedagógus szakképzettséggel rendelkező és a Kormány
rendeletében meghatározott egyéb feltételnek megfelelő személynek adható.
Az Nkt. 66. § (1) bekezdése értelmében a köznevelésben az alkalmazás feltétele, hogy az
alkalmazott, a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott
a) rendelkezzen az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel,
b) ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű
legyen és
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c) cselekvőképes legyen.
A Kjt. 20. § (2) bekezdése értelmében közalkalmazotti jogviszony
a) büntetlen előéletű,
b) tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá
c) magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
d) állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a
továbbiakban: Btk.) XXIV. Fejezet, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) X. fejezet], igazságszolgáltatás elleni
bűncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. cím),
korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet) vagy közélet tisztasága, valamint a
nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. és
VIII. cím), hivatali bűncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV.
fejezet IV. cím), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (Btk. XXXIII. Fejezet, illetve az
1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. cím) miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem álló
személlyel létesíthető.
A Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése értelmében 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 hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat az Nkt. 7. és 8. számú mellékletében, valamint a Korm.
rendeletben foglaltak határozzák meg. A további, fenntartói hatáskörben adható juttatásokról
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése értelmében a 21. §-ban rögzített magasabb vezetői, vezetői
megbízást - a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - az év során bármikor, öt
évre kell adni. A határozott idő lejártát követően a közalkalmazott - az Nkt. 67. § (7)
bekezdésében foglalt kivétellel - az e §-ban meghatározott eljárás lefolytatásával ismételten
megbízható magasabb vezetői, vezetői feladat ellátásával.
Az Nkt. 68. § (4) bekezdése értelmében ha jogszabályi előírás vagy a munkáltató döntése alapján a
köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, munkaszerződése határozott időre szól, és a
határozott idő alapján a megbízás vagy a munkaszerződés utolsó napja nem a július 1-jétől
augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás, a munkaszerződés lejártának időpontját akkor
is erre az időszakra kell meghatározni, ha az a jogszabályi előírás vagy munkáltatói döntés alapján
meghatározott határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le.
A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése értelmében a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán 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. Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy
egyéb módon való közzétételt is előírhat. Ebben az esetben, továbbá az a)-c) pontban foglalt
esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való
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közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a
személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál - a
munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál - rövidebb nem lehet. Álláshirdetés
esetén e határidőket az a) pont alapján történő közzétételtől kell számítani.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdés értelmében jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 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, a
betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg,
melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési,
megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt
véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő
a) hatvan napon belül, vagy
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,
dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a
pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.
A fenti jogszabályi rendelkezések keretei között a pályáztatónak kell meghatároznia a kiírandó
intézményvezetői pályázatok feltételeit.
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése - valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdésében
nyert felhatalmazása - alapján úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő
Rákosmenti Mákvirág Óvoda (1173 Budapest, Újlak utca 108.) intézményvezetői
beosztásának ellátására pályázatot ír ki a jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívás
szerint.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről
az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv, továbbá az Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának internetes oldalán.
Felelős:
Határidő:

dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző
azonnal, a pályázati felhívás közzétételére: a döntést követő 15 napon belül

Budapest, 2019. október 21.
dr. György-Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

Határozati javaslat melléklete:
A pályázati felhívás tervezete
Az előterjesztés melléklete:
Horváth Mária intézményvezető levele
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A határozati javaslat melléklete
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §
alapján
pályázatot hirdet a
Rákosmenti Mákvirág Óvoda
intézményvezetői (magasabb vezető)
beosztásának ellátására.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. február 1. napjától 2024. július 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye:
1173 Budapest, Újlak utca 108.
A beosztáshoz, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-a szerint.
Jogállás, illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. és 8. számú melléklete, valamint a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendelet rendelkezései az irányadóak. A további, fenntartói hatáskörben adható juttatásokról Budapest
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság, illetve külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Főiskolai szintű óvodapedagógusi végzettség,
 Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 Legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására
vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 Ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Gyógypedagógus végzettség.
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A határozati javaslat melléklete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 A pályázó fényképes szakmai önéletrajza,
 A végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló
dokumentum másolata,
 A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a pályázó kéri-e a Képviselő-testület
zárt ülésének tartását a döntés meghozatala során,
 A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához,
 Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2020. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: A benyújtási határidő a pályázati felhívásnak a Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal internetes oldalán (https://kozigallas.gov.hu) történt közzétételétől számított 30
nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bukucs György, óvodai ügyintéző nyújt a
06 1/253-3586 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton 1 eredeti és 1 másolati példányban kell megküldeni a Rákosmenti
Polgármesteri Hivatal Oktatási és Művelődési Csoportja (1173 Budapest, Pesti út 165.) részére. A
borítékon kérjük feltüntetni: a pályázat „SzK-4/…/2019.” azonosítószámát, valamint a beosztás
megnevezését: „Rákosmenti Mákvirág Óvoda - Intézményvezető”.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényesen pályázókat a Képviselő-testület meghallgatja, majd dönt a vezető személyéről. A
Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A
sikertelenül, illetve eredménytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.
A pályázat elbírálásának határideje: A 2020. januári Képviselő-testületi ülés időpontja.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
A pályázati kiírás a www.rakosmente.hu honlapon megtalálható 2019. ……………. napjától.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 A pályázatot időben benyújtottnak kell tekinteni, amennyiben legkésőbb 2019. ………. napján
postára adták.
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése értelmében
a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 A fenntartói hatáskörben adható juttatásokról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
Budapest, 2019. ………………………
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