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Előterjesztés címe: A Gödi Kastély Óvoda intézményvezetésére vonatkozó pályázati felhívás

Az előterjesztés tartalma:
A megbízott intézményvezető megbízatása 2022. július 31. napján lejár. A pályáztatási folyamai 
időigényessége miatt a Képviselő-testületnek ki kell írni a vezetői állás pályázatát. Pályázati 
feltételek a Kjt. 20/A.§ és 21/A.§ alapján kerülnek kiírásra (határozati javaslat melléklete)
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Tanácsnoki vélemény:
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EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sport és vízügyi 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Környezetvédelmi és 
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tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
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Egyértelmű határozati vagy 
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A határozat végrehajtásáért felelős 
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GM Város Önkormányzat 
Jegyzője
Göd, Pesti út 81.
E-maii: voroshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, továbbá 

a Képviselő-testület soron következő nyílt ülésére

Tárgy: A Gödi Kastély Óvoda intézményvezetésére vonatkozó pályázati felhívás

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A képviselő-testület, mint a vezetői megbízási jogkör gyakorlója az 555/2021. (X.28.) számú 
határozatában - módosította 13/2022. (1.27.) számú határozat - 2022 július 31-ig bízta meg a vezetői 
teendők ellátásával a Gödi Kastély Óvoda jelenlegi intézmény vezetőjét.

A pályáztatási folyamat időigényessége miatt indokolt közzétenni az intézmény vezetésére vonatkozó 
pályázati felhívást. (Vezetői megbízás esetén a közzététel időtartama az elsődleges KSZK-n történő 
közzététel időpontjától számítottan harminc napnál rövidebb nem lehet. A pályázatokat, ha huszonötnél 
kevesebb akkor a szakértői bizottság véleményezését követő harminc napon belül a kinevezési jogkör 
gyakorlójának el kell bírálni.)

Az intézményvezető kiválasztása - ha a köznevelési törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános 
pályázat útján történik. A Kastély Óvoda intézményvezetői pályázatának esetében ezen eltérő 
rendelkezések nem alkalmazhatók.

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.

f) a munkahely megjelölését,

g) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát,

h) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, valamint

i) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat.

A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán 
kell közzétenni. Emellett a pályázati felhívást, és a kinevezés feltételeit a helyben szokásos módon 
köteles közzétenni.

Helyben szokásos módnak a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján 
történő megjelenés minősül.
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A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való 
elsődleges közzétételétől számított harminc napnál - rövidebb nem lehet.

A vezetői megbízás időtartama törvény legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szólhat. Az intézmény 
alapító okiratának 5.1.pontja alapján az intézmény vezetői megbízás 5 évre szól.

Kinevezést csak az kaphat, aki a pályázaton részt vett, megfelelt a pályázati feltételeknek és vele 
egyébként közalkalmazotti jogviszony létesíthető, vagy már közalkalmazotti jogviszonyban áll az 
intézménnyel.

A jogszabályokban előírt pályázati feltételrendszeren az intézményre előírt intézmény vezetői képesítési 
előírásokon pályázat kiírója nem változtathat. Előnyként a jogszabályban előírtnál több szakmai 
gyakorlatot vagy esetleg helyismeret meglétét fogalmazhatja meg. Ezen az előnyökre való utalást a 
pályázati felhívás tartalmazza.

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 pályázati felhívás tartalmazza a vezetői megbízás egyéb, az előterjesztésben nem részletezett 
jogszabályi és a pályázat elbírálásánál előnyt jelentő feltételeket.

Az SZMSZ 2. melléklete 13.34, pontja alapján a pályázati kiírást a Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
bizottság véleményezi.

A pályáztatás szabályait és az intézményvezetői megbízás feltételeit közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.évi XXXIII. törvény 20/A§ és 20/B§ szakaszai a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 
törvény 67.§-68.§ szakaszai, valamint a 326/2013(VIII.3O.) kormányrendelet 21.§; 21/A§-21/B§ és 
22.§-27.§ szakaszai tartalmazzák.

Göd, 2022 február 14.

Tisztelettel:

dr. Hekman Tibor 
hatósági irodavezető

akadályoztatása miatt helyette aláírta:

arman Gábor

Határozati javaslat
.../2022. (11.24.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határoz, hogy a Kastély Óvoda intézményvezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati 
felhívást elfogadja és elrendeli a pályázati felhívásnak a közszféra állásportálján történő azonnali 
közzétételét.

Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Tóth János jegyző
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Göd Város Önkormányzat 
Jegyzőié
Göd,Pesti'úi81.
[-mail:varoshaza@god.hu

Melléklet a /2022. számú határozati javaslathoz

Göd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Gödi Kastély Óvoda 
intézményvezetői (magasabb vezető)

munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás öt éves határozott időre, 2022 augusztus 1-től 
2027 július 31-ig szól

A munkavégzés helye:
Pest megye 2131 Göd Béke u. 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-ában meghatározott feladatok.

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 a 326/2013(VIII.30.) kormányrendelet 
és a fenntartó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
a nemzeti köznevelési törvény 67.§ (1) bekezdésében meghatározott felsőfokú iskolai 

végzettség és szakképzettség
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 
legalább négy év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 
magyar állampolgárság 
cselekvőképesség
büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglakozástól való 
eltiltás hatálya alatt

- A nevelési intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben 
történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vállalása. 

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

több éves óvodai intézményvezetői gyakorlat
helyismeret
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz

- Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai és vezetői program

-Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

- Szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás

• 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint arról, hogy 
a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem 
teszi lehetővé, vagy annak megkérését igazoló irat.

- A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban szereplő személyes adatok 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbá arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a 
pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek.

- Nyilatkozat a pályázat nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.
- Nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
67. § (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség.

- Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022 augusztus 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu oldalon történt megjelenés 
időpontjától számított harminc nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth János jegyző nyújt, a 06-30/ 280 -74-27 - 
es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a pályázati anyagnak Göd Város Önkormányzata címére 

történő megküldésével (2171 Göd Pesti u. 81.). Kéijük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: I/..../2021 , valamint a munkakör megnevezését: 
Óvodavezető.

- Személyesen: Tóth János jegyző, 2131 Göd Pesti u. 81.
-Emailen: jegyzo@god.hu

A pályázat elbírálásának határideje:
A bizottság írásbeli véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első munkaterv szerinti 
képviselő-testületi ülésen

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.god.hu 2022 február ....

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu honlapon szerezhet.
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