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Ikt.sz.: LMKOH/1018-1/2021. 

 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, 
amely az alábbiak szerint rendelkezik.  
 
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti.” 
A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei 
közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés 
elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, 
sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-
testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek 
veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Az önkormányzati társulások is a képviselő-
testületek által átruházott hatáskörben járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és 
Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, így ezt az analógiát alkalmazva a társulási 
tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja meg. 
A Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács tagjaival egyeztethet a döntésének 
meghozatala előtt. 
 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Intézményvezetőjének vezetői megbízása 
2021. augusztus 15-én lejár, ezért a magasabb vezetői megbízásra pályázatot kell kiírni a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7) bekezdése 
és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013.(VIII.30.)  Korm. rendelet 21. §-a alapján (a továbbiakban: Kr.). 
 
Nkt. „ 67.§ (7) 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.” 
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A pályázati eljárásra az alábbi jogszabályok az irányadók: 
 Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), 
 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: 326/2013. (VIII.30.) Korm. r.), 

 
Az Áht. 9. §-nak és az Mötv. 42. § 2. pontjának együttes értelmezése során megállapítható, 
hogy minden jogkör (Áht. 9. § b)-j) pontjai) a társulási tanács jogköre. 
Az óvodavezetői megbízás magasabb vezetői megbízás és a döntést a Társulási Tanácsnak kell 
meghozni az Áht. 9. §  c) pontja alapján. 
 
Veszélyhelyzetben a bevezetőben feltüntetett jogszabályok alapján a döntési jogkör gyakorlója 
a Társulási-tanács Elnöke.  
 
Az Nkt. 83.§ (2) bekezdés f) pontja értelmében a fenntartó dönt a köznevelési intézmény 
vezetőjének megbízásáról, kinevezéséről. 
 
„83.§ (2)A fenntartó f) a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a 
megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben 
foglalt korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési  
intézmény vezetője felett,”  

 
Az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatokkal javasolt a 
jegyzőt megbízni a 326/2013. (VIII.30.) Korm.r. 22.§ (5) bekezdése analógiájára.  
 
„ (5) Az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat – ide nem  
értve a pályázati feltételek meghatározását – az állami intézményfenntartó központ vezetője, 
a  
köznevelési intézményt fenntartó települési önkormányzat jegyzője, más fenntartó esetén a 
megbízási jogkör gyakorlójának megbízottja (a továbbiakban: pályáztató) látja el.”  

 
A pályázati kiírást a Kjt. 20/A.§ (4) bekezdése értelmében a kormányzati személyügyi 
igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, valamint a társulást fenntartó 
Önkormányzatok honlapján (Lajosmizse, Felsőlajos) is közzé kell tenni.  
 
Kjt. 20/A.§ „(4) 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 
közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a 
személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál - a 
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munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál - rövidebb nem lehet. 
Álláshirdetés esetén e határidőket az a) pont alapján történő közzétételtől kell számítani.”  

 
A pályázattal kapcsolatos időpontok meghatározását az NKI által kezelt honlapon történő 
közzététel napjától kell számítani. A pályázat beadási határideje a közzétételtől számított 
legalább 30 nap.  
 
A pályázati felhívás kötelező tartalmi elemeit és a pályázat kezelésének előírásait a Kjt. 20/A.§ 
(3), (5), (7) bekezdései és a 20/B. § határozza meg.  
 
Kjt. 20/A. § „ (3) 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. 
 
Kjt. 20/A. § „(5) A pályázó – a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon túlmenően  
– a pályázathoz csatolja  
a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére  
vonatkozó programját,  
b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,  
c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására  
vonatkozó okiratokat.”  
Kjt.20/A. § „(7) A benyújtott pályázat tartalma – törvény eltérő rendelkezése hiányában – 
csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén a 
pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó az általa 
benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől 
számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és személyes 
adatait törölni kell.”  

 
Kjt. „20/B.§ (1) 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.  
(2) A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás 
ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.  
(3) Ha e törvény alapján a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásához pályázatot 
kell kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is.  
(4) Ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti  
jogviszony létesítése is szükséges – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezési 
jogkör a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg.  
(5) A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátása – a munkáltató vezetője kivételével –  
pályázat kiírása nélkül is betölthető  
a) a 20/A. § (2) bekezdésének a)–b) pontja szerinti esetben, továbbá  
b) ha a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelőzően legalább egy éve 
közalkalmazotti jogviszonyban áll a munkáltatóval.” 
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Nevelési oktatási intézmény vezetőjének megbízására vonatkozóan a Nkt. 67.§ (1) bekezdése 
és a (7)-(8) bekezdései továbbá a 326/2013. (VIII.30.) Korm. r. 21/A. §-a alábbi feltételeket írja 
elő:  
 
Az Nkt. 67.§ „(1) Nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízás felsőfokú 
végzettséggel, pedagógus szakképzettséggel rendelkező és a Kormány rendeletében 
meghatározott egyéb feltételeknek megfelelő személynek adható.  
 
(7)  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. 
(8)  Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program 
közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a 
helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.” 
 
A 326/2013. (VIII.30.) Korm. r. 21/A. § rendelkezései: „21/A. § (1) Nevelési-oktatási 
intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:   
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a 6. 
mellékletben meghatározott szakképzettség, középiskolában pedagógus-munkakör 
betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség, 
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
c) legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás 
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 
valamint 
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. 
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai 
gyakorlat megállapításakor az egy időben több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói 
megbízási jogviszony keretében ellátott tanórák, foglalkozások számát össze kell adni. 
(3) A kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó 
nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek mellett felsőfokú végzettséggel és a gyermekek, tanulók sajátos 
nevelési igényének típusa és súlyossága szerinti gyógypedagógusi, gyógypedagógiai tanár 
vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) 
vagy konduktor(óvodapedagógus) szakképzettséggel rendelkezik. 
(4) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű tanárképzés, szakgimnázium 
vezetésével megbízható az is, aki a képzés szakirányának megfelelő mesterképzésben szerzett 
szakképzettséggel rendelkezik. 
(5) Többcélú intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik, az 
intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízásához szükséges 
feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike mesterfokozatot ír elő, az 
intézményvezetői megbízáshoz erre van szükség.” 

 
A Kjt. 20. § (2), (2c) és (4) bekezdése a közalkalmazotti jogviszony létesítésére az alábbi 
feltételeket határozza meg: 
„20. § (2)  Közalkalmazotti jogviszony 
a) büntetlen előéletű,  
b) tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá 
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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. 
 (2c) Ha a munkáltató feladatkörébe tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelése, 
felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik, a közalkalmazotti jogviszony 
létesítésének a feltétele az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a (2d) és (2e) bekezdésben 
meghatározott követelményeknek való megfelelés. 
(4) A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal 
igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a (2) bekezdés d) pontja szerinti 
büntetőeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti 
jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt 
kizáró okok.” 

 
 
A pályázati határidő lejártát követően 21 napon belül a pályázókat - Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése 
értelmében – a Társulási-tanács által megbízott legalább háromtagú szakértelemmel rendelkező 
bizottság meghallgatja és véleményét írásban foglalja.  
 
Kjt. „20/A.§ (6) 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 korábban előírt előzetes véleményezéseket a szakmai testületek (nevelőtestület, az 
intézményben működő szakmai munkaközösség, alkalmazotti közösség) részéről hatályon 
kívül helyezték 2019. szeptember 1-jétől.  
 
 
A 326/2013. (VIII.30.) Korm. r 23.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a pályázati eljárásban 
biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges 
tájékoztatást megkapják, és az intézményt megismerhessék. 
 
326/2013. (VIII.30.) Korm. r. 22. § (7) és 23. § (2) és (8) bekezdése a következők szerint 
szabályozza a benyújtandó dokumentumokat és az elbírálás rendjét: 
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„22. § (7) 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.” 
 
„23. § (2) 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. 
……. 
(8) A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró 
pályázatok száma a huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni. Ha a megbízási 
jogkört közgyűlés vagy képviselő-testület gyakorolja, a pályázatokat a közgyűlés, képviselő-
testület részére a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik, illetve hatvanadik 
napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani.” 

 
 
A véleményezési szakasz lejártát követően – várhatóan 2021. május –kerül sor a Társulási 
Tanács ülésére, melyre valamennyi pályázó írásbeli meghívást kap.   
A meghirdetésre kerülő pályázati kiírást az előterjesztés melléklete tartalmazza, amely a 
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (NKI honlapján) 
megjelenő pályázati felhívás tartalmával megegyező.  
 
A Kjt. 23.§ (3) bekezdése, a Köznev. tv. 68.§ (4) bekezdése és a 326/3013. (VIII.30.) Korm. r. 
22. § (1) bekezdése szerint a magasabb vezetői megbízás 5 évre terjedő határozott időre adható 
és a vezetői megbízás vége július 1. és augusztus 15. közé kell, hogy essen.    
 
 
 
Javaslat az intézményvezetői pályázási eljárás ütemezésére:  
 
határidő   tennivaló 
2021. február 25. Társulási-tanács, veszélyhelyzetben a 

Társulási Tanács Elnöke dönt a vezetői 
pályázat kiírásáról  

2021. március 1. A pályázatot megküldeni az NKI-nak 2021. 
március 8-i megjelenést kérve 

2021. március 8.  A pályázat megjelenik az NKI honlapján, 
ezzel egy időben a pályázatot feltenni a 
társulást fenntartó önkormányzatok 
honlapjára (Lajosmizse, Felsőlajos) 

2021. április 9.  Vezetői pályázat beérkezésének ideje  
2021. április 12. Vezetői pályázat bontása és a pályázat 

vezetői programjának átadása a szakmai 
bizottságnak. 

2021. április 9- április 29-ig  A szakmai bizottság meghallgatja a 
pályázókat 
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2021. április 29-ig A szakmai bizottság kialakítja a 
pályázatokról a véleményét. 

2021. májusi Társulási-tanács ülés A társulási-tanács, veszélyhelyzetben a 
Társulási Tanács Elnöke dönt a vezetői 
pályázatról. 

       
     
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetek kerülnek előterjesztésre a döntéshozó felé: 
 
Lajosmizse, 2021. február 10. 
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A Társulási Tanács elnökének döntéshozatala:    
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 
a 27/2020. (I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8-tól.  
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti. 
Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben 
járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, így 
ezt az analógiát alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási 
tanács elnöke hozhatja meg. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
  
 

I. Határozat-tervezet 
 

……/2021.(….)Társulás Elnöki Határozat 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács elnökeként – a Társulási Tanács 
döntési hatáskörébe tartozó ügyben „A Társulás által fenntartott Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményvezetői pályázatának kiírása” 
tárgykörben – az alábbi határozatot hozom:  

 
Határozat 

 
(1) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Elnöke pályázatot ír ki a Meserét Lajosmizsei 

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetésére 2021. augusztus 16-tól 
2026. augusztus 15-ig. 

(2)  A Társulási-tanács Elnöke megbízza a jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletében 
meghatározott tartalommal a pályázat kiírásáról és előkészítéséről gondoskodjon.  

Határidő:2021.február 25. 
Felelős: Társulási Tanács Elnöke, dr. Balogh László jegyző 
 
Lajosmizse, 2021. február 25.  …………..óra 

                             

        Basky András  
                      Társulási Tanács Elnöke 
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II. Határozat-tervezet 
……/2021.(….)Társulás Elnöki Határozat 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács elnökeként – a Társulási Tanács 
döntési hatáskörébe tartozó ügyben „A Társulás által fenntartott Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának véleményező 
bizottság megalakítása” tárgykörben – az alábbi határozatot hozom:  

 
Határozat 

 
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Elnöke a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatainak véleményezésére  
1./ Papp Zsófia - óvodapedagógus, mesterpedagógus 
2./ Tóth Éva - Bölcsődei Intézményegység vezető 
3./ Sáriné Bognár Klára - Kerekegyházi Bóbita Óvoda Intézményvezető, mesterpedagógus 
tagokkal alakítja meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § (6) 
bekezdése szerinti véleményező bizottságot.  
Határidő:2021.február 25. 
Felelős: Társulási Tanács Elnöke, dr. Balogh László jegyző  
 

Lajosmizse, 2021. február 25. ……………óra 
 
 
 Basky András  
 Társulási Tanács Elnöke 
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előterjesztés melléklete 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: 

Óvodapedagógus 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 16 - 2026. augusztus 15-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun Megye, 6050-Lajosmizse, Attila u. 6. 

Bács-Kiskun Megye, 6050-Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

Bács-Kiskun Megye, 6050-Lajosmizse, Rákóczi u. 30. 

Bács-Kiskun Megye, 6055-Felsőlajos, Óvoda u. 2. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az óvodavezető feladata az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, 
szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű 
és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése 
és valamennyi feladat, amely jogszabály hatáskörébe utal.  Szervezi, irányítja, ellenőrzi a 
tagóvodák pedagógiai, tanügyi feladatait. Az intézmény alkalmazottai felett gyakorolja a 
munkáltatói jogkört.  

Az Intézményvezető megbízás magába foglalja az óvodavezetői és bölcsődevezetői 
intézményirányítási feladatok teljes körű ellátását.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
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1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések, továbbá a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

- Főiskola, óvodapedagógus 
- Pedagógus munkakörben szerzett-legalább 4 éves szakmai gyakorlat, vagy heti tíz 

tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során 
szerzett szakmai gyakorlat 

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása 
- Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség  

 (közoktatásvezetői szakvizsga)  
- A Kjt. 20. § (2) és (2c) bekezdésében foglaltaknak megfelelés   
- Intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre 

szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- Fényképes szakmai önéletrajz  
- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelésekkel  
- Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és 

hogy nem áll állam elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt, nem 
áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt, továbbá nem állnak fenn vele 
szemben a Kjt. 20. § (2d) és (2e) pontjában meghatározott kizáró okok.  

- szakmai gyakorlatról hiteles igazolás 
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról 
- nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére 

pályázata tartalmának megismeréséhez, valamint a személyes adatainak pályázattal 
kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához 

- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a döntéshozó nyilvános vagy zárt ülésen 
tárgyalja.  
 
A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban, (1 pld-t nem kell 
összefűzni) kell benyújtani.   

 
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: 
 
A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 9.-12.30 óra. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András társulási tanács elnök 
nyújt a 76/457-575 telefonszámon. 
A pályázat benyújtásának módja: 
 
Postai úton, a pályázatnak a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás címére történő megküldésével (6050-Lajosmizse, Városház tér 1.). 



13 
 

Kérjük a zárt borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
LMKOH/1018-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: „Meserét Óvoda 
Intézményvezető”. 
 

és 
 
E-mail-en : a lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre.  
 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A pályázókat a Kjt. 20/A. §-ban foglaltaknak megfelelően a pályázati határidő lejártát követő 
21 napon belül szakértő bizottság hallgatja meg. A véleményezést követően, májusi ülésén a 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa, országosan kihirdetett veszélyhelyzet esetén a Társulási Tanács döntési 
jogkörében eljáró Társulási Tanács Elnöke hallgatja meg a pályázókat és dönt az 
intézményvezetői megbízásról.  
 A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai 
követelményeknek egyaránt megfelel és határidőn belül benyújtásra kerül. Hiánypótlásra nincs 
lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.  
A döntéshozó a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
 
 

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2021. májusi Társulási-tanács ülés 

Tájékoztatom a pályázókat, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján  
veszélyhelyzetben a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Elnöke jár el a Társulási-tanács 
hatáskörébe tartozó ügyekben.  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

- Lajosmizse Város Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája – 2021. március 8. 
- Felsőlajos Község Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája – 2021. március 8. 

 
 


