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Tisztelt Képviselı-testület! 

A Békési Kistérségi Óvoda megalakításakor a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 
Társulást alkotó települési önkormányzatok úgy döntöttek, hogy az átszervezés idejére egy évre 
szóló vezetıi megbízást adnak Bereczki Lászlónénak, a korábbi Békés Városi Óvoda vezetıjének. 
A vezetıi megbízás a tanév végén jár le, a hosszadalmas pályázati eljárás miatt azonban célszerő a 
pályázatot már most kiírnunk, hogy a döntés a tanév vége elıtt megszülethessen, az intézmény 
dolgozói nyári szabadságuk elıtt megtudhassák az eredményt. 
A vezetıi megbízás képesítési feltételeit a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § 
(1) bekezdése rögzíti:  

 

„18. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetıi megbízás feltétele: 

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez 
szükséges - a 17. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt - felsıfokú iskolai végzettség és 
szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, középiskolában - ha e törvény 
másképp nem rendelkezik - egyetemi szintő tanári végzettség és szakképzettség, 
továbbá pedagógus-szakvizsga; 

b) másodszor és további alkalommal történı megbízás esetén a pedagógus-
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettség; 

c) legalább öt év - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - pedagógus-
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; 

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, 
határozatlan idıre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejőleg 
pedagógus-munkakörben történı, határozatlan idıre szóló alkalmazás.” 

 A pályázati eljárást a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a és a 
közoktatási intézményekben történı  végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. 
§-a, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendelet 11-14. §-ai részletesen szabályozzák. 
 
A jogszabályoknak megfelelı pályázati kiírást az elıterjesztéshez mellékeljük, kérve annak 
elfogadását. Az egy évre szóló megbízást a társtelepülések önkormányzatai is elfogadták, a 
pályázati kiíráshoz nem kell jóváhagyásukat kérnünk, az intézményvezetı kinevezéséhez azonban 
igen. Tájékoztatásul természetesen megkapják elıterjesztésünket. 
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Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás gesztor 
önkormányzataként a Békési Kistérségi Óvoda vezetıi álláshelyére pályázatot hirdet a 
jegyzıkönyv … sz. mellékletét képezı pályázati kiírás szerint. 

Határid ı: intézkedésre azonnal 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2008. december 3. 

 

 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 

 

Közzétételi adatlap 
 

I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai 

1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma: ________ 

2. A közzétételi adatlapot kitöltı személyügyi munkatárs neve: Sápi András 

3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett – iktatószáma: ___________ 

4. A munkáltató megnevezése: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: Izsó Gábor polgármester 

6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók 

Békés Város Polgármesteri Hivatala 5630 Békés, Petıfi S. u. 2. 

7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ 

8. A munkáltató részérıl a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) 
neve, e-mail címe, telefonszáma: Sápi András, sapi.andras@bekesvaros.hu , (66) 411-011/168 

(A 7-8. pont kitöltése nem kötelezı) 

II. A betöltendı munkakörre vonatkozó adatok 

1. A munkakör megnevezése: óvodapedagógus 

2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetıi megbízás megnevezése: óvodavezetı 

3. A vezetıi megbízás szintje: magasabb vezetı 

4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre sor 
kerül: 

Békési Kistérségi Óvoda, 5630 Békés, Baky u. 4. 

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni:  

6. A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2009. augusztus 1. 

7. A jogviszony idıtartama: határozatlan 

8. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı 

9. Vezetıi megbízás esetén a megbízás idıtartama: kinevezéstıl számított 5 év 

10. A munkavégzés helye: Békési Kistérségi Óvoda, 5630 Békés, Baky u. 4. 

11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok felsorolása: 

o Vezetıi feladatok: munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása, 
o Szakmai feladatok: Intézményi igazgatási feladatok 

12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra 
vonatkozó egyéb jogszabályok, belsı szabályzatok megnevezése: -  

13. A munkakör, vezetıi megbízás betöltéséhez elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat, 
felsıfokú óvodapedagógus végzettség, pedagógus szakvizsga, 2. és további alkalom esetén 
intézményvezetıi szakképzettség 5 év óvodai gyakorlat 

14. A munkakör, vezetıi megbízás betöltéséhez elvárt/elınyt jelentı nyelvtudás szintje, 
nyelvvizsga típusa 

15. A munkakör betöltéséhez elvárt/elınyt jelentı informatikai rendszerismeret 
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16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa 

17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenırzés szintje 

18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat 

19. Egyéb feltételek a munkakör betöltéséhez:  

20. A munkakör betöltıjétıl elvárt kompetenciák 

(A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelezı. A 4. pont kitöltése csak akkor 
kötelezı, ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. A 14-20. pont, illetve az elınyt jelentı 
kategóriák kitöltése nem kötelezı.) 

III . A munkakörre kiírandó pályázat adatai 

1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: azonnal 

2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása 

o Diplomamásolatok 
o Erkölcsi bizonyítvány 
o Szakmai önéletrajz 
o Vezetıi program 
o 5 év óvodai gyakorlat igazolása 

3. A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstıl számított 30 nap 

4. A pályázat benyújtásának módja: ajánlott küldeményként vagy személyesen 

5. A pályázat benyújtásának feltételei 

6. A pályázat elbírálásának határideje: 2009. május 30. 

7. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a bíráló bizottság (Kulturális és Sport 
Bizottság) javaslatára a tagtelepülések egyetértésével Békés Város Képviselı-testülete 
minısített többséggel dönt. 

8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: Oktatási Közlöny 

9. A pályázat elektronikusan történı benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt 
munkatárs neve, e-mail címe: - 

10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma 

(A 9-10. pont kitöltése nem kötelezı.) 

 
 
Békés, 2008. december 3. 
 
 
 
 
         Izsó Gábor 
        polgármester 

 
 


