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Püspökladány Város Polgármesterétől 
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.     Készítette: Nyékiné Katona Hedvig 
 
 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 

a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény  
magasabb vezetői megbízás pályázattal kapcsolatos döntésekről 

 
  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. január 26-i ülésén döntött az 
Egyesített Óvodai Intézmény óvodavezetői beosztásának ellátására irányuló pályázat 
kiírásáról. 

A 326/2013. (VIII. 30.) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló Korm. rendelet 22. § (6) bekezdése 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, egyéb magasabb vezetői, vezetői megbízás esetén közzé lehet tenni. A pályázat 
benyújtásának határidejét ezekben az esetekben is a személyügyi központ internetes oldalán 
történő közzétételtől kell számítani.” 

Fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve 2017. február 1-én a pályázati felhívás 
megküldésre került az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztőségének. Folyamatos 
telefonos, és írásbeli érdeklődésünkre 2017. április 12-én írásos választ kaptunk a 
Szerkesztőségtől, hogy a következő számban megjelenik a kiírás. 
 
Mivel az Oktatási és Kulturális Közlönyben az előzetesen tervezettekhez képest késve jelent 
meg a kiírás, a hatályos jogszabályok szerint csak a megjelenés után történhetett meg az NKI 
által kezelt Közszolgálati Állásportál (kozigallas.gov.hu) internetes oldalon történő közzététel. 
 
Annak érdekében, hogy ne legyen törvénysértő a pályáztatás, a szükséges határidőket be kell 
tartani, ennek következményeképp a jelenlegi intézményvezetőnek a vezetői feladatok 
további ellátására 2017. augusztus 1. napjától a pályáztatási eljárás sikeres befejezéséig 
megbízást kell adni. 
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Javaslat az intézményvezetői pályázati eljárás ütemezésére (a táblázat tartalmazza az eredeti 
és módosított ütemtervet): 
 
határidő tennivaló 
2017. január 26. A Képviselő-testület kiírja a pályázatot. 
2017. január 30.  A pályázati felhívást elküldeni az Oktatási és 

Kulturális Közlöny kiadójának. 
2017. február vége, helyett május 6. Az Oktatási és Kulturális Közlönyben 

megjelenik a pályázat, ezzel egy időben a 
pályázatot feltenni az NKI honlapjára, 
valamint az önkormányzat honlapjára. 

2017. március 5. helyett május 15. A pályázati felhívás megjelenik az NKI 
honlapján. 

2017. április 10. helyett június 14. Vezetői pályázat/pályázatok benyújtásának 
határideje. 

2017. április 13. helyett június 19. A pályázat/pályázatok átadása az előkészítő 
bizottságnak.  

2017. április 13-28. helyett július 3. A szakmai bizottság meghallgatja a 
pályázókat, kialakítja véleményét. 

2017. május 15. helyett július 31. A nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, a 
szakmai munkaközösség, a szülői szervezet, 
valamint a Nemzeti Pedagógus Kar kialakítja 
véleményét a pályázatokról. 

2017. május 23. helyett augusztus 29. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
kialakítja javaslatát. 

2017. május 25. helyett augusztus 31. A Képviselő-testület dönt a vezetői 
pályázatról/pályázatokról. 

 
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése 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.  
 
Javaslat a szakértő bizottságba: Kapornai Judit szakértő, Petőné Papp Margit tanácsnok, 
Kovács Krisztina Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat 
elfogadására! 
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H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete,  

1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 20/B. § (5) bekezdésben 
foglaltak alapján a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény jelenlegi vezetőt, 
Papp Lászlónét 4150 Püspökladány, Toldi u. 26 szám alatti lakost 2017. 
augusztus 1. napjától a pályázati eljárás sikeres lebonyolításáig a Püspökladányi 
Egyesített Óvodai Intézmény óvodavezetői feladatainak ellátásával megbízza.  
 

2. a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a szakmai bizottságba választja: 
Kapornai Juditot, Petőné Papp Margitot és Kovács Krisztinát. 

 
  
Határidő: 1.pont - 2017. augusztus 1. 
  2.pont - azonnal 

 
 
Felelős: Dombi Imréné polgármester 
   Keserű László jegyző 
 
 

 
Püspökladány, 2017. június 22. 
 
 
 
          Dombi  Imréné 
             polgármester 


