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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2011. augusztus 15-én a Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda igazgatójának 
megbízása lejár, pályázatot kell kiírni a magasabb vezetői állásra.   
 
A pályázat kiírásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX törvény (továbbiakban: Kt.), továbbá a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII tv. (továbbiakban: Kjt.), illetve a 138/1992 (X.8) Korm. rendelet a 
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben (továbbiakban:Vhr.), továbbá a nevelési – oktatási intézmények működéséről 
szóló 11/1994 (VI. 8) MKM rendelet tartalmazza. 
 
A Vhr. 5. § (3) bekezdése alapján a magasabb vezetői beosztást nyilvános pályázat útján kell 
betölteni. Az említett jogszabály alapján a pályázati felhívásnak az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 

- a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát; 
- a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját; 
- a megbízás feltételeit; 
- a vezetői megbízáshoz előírt feltételeket, kiegészítő feltételeket (pl. idegen nyelv 

ismerete, szakmai gyakorlat); 
- a pályázat benyújtásának formáját, határidejét, a pályázat tartalmi követelményeire 

vonatkozó esetleges igényeket; 
- a pályázat elbírálásának határidejét. 

 
A Vhr. 5. § (2) bekezdése szerint a magasabb vezetőbeosztás ellátására való megbízás – a (14) 
bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – a munkáltató döntésétől függően, az év 
során bármikor, legalább öt és legfeljebb tíz évre adható. Magasabb vezetői beosztás 
ellátására való megbízás ugyanannak a közalkalmazottnak – meghatározott eljárás 
lefolytatásával – több alkalommal is adható. 
 
A Vhr. 5. § (14) bekezdése értelmében, ha a nevelési-oktatási intézményben az 
intézményvezetői megbízás utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő 
időszakra esne, a megbízás lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell adni, ha a (2) 
bekezdésben meghatározottak alapján a határidő egyébként ennél az időpontnál korábban 
vagy későbben járna le. 
 
Az előterjesztéshez csatolt pályázati felhívás tervezetében a magasabb vezetői megbízás 
időtartamának kezdő napja 2011. augusztus 16. megszűnésének napja 2016. augusztus 15. 
 
A pályázatot a Vhr. 5 § (4) bekezdése értelmében az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
hivatalos Közlönyében, továbbá a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése alapján a Kormányzati 
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (továbbiakban: KSZK) internetes 
oldalán – www. kozigallas.gov.hu – is közzé kell tenni. A pályázat benyújtási határideje a 
KSZK internetes oldalán való megjelenéstől számított 30 nap. 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a pályázati felhívás a KSZK honlapján történő 
megjelenés, valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenés időpontját össze 
kell hangolni. Az Oktatási és Kulturális Közlöny normál eljárás esetén a megkereséstől 
számított 6 - 8 héten belül tudja megjelentetni a pályázatot. 



Javasolom, hogy a mellékelt pályázati felhívás alapján hirdesse meg a Képviselő-testület a 
vezetői állást.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a polgármester előterjesztésében az 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság véleményének figyelembevételével - 
megtárgyalta a magasabb vezetői pályázat kiírását. 
 
A képviselő-testület meghirdeti a Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda igazgatói 
állását a mellékelt pályázati felhívás szerint.  
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívások közzétételéről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2011. február 9. 
          
 

        
Polics József 

       polgármester 



     1.sz.melléklet 
Pályázati felhívás 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívást tesz közzé a Kenderföld-Somági 
Általános Iskola és Óvoda többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatói 
(magasabb vezető) munkakörének betöltésére. 
 
A megbízás időtartama: 
Az igazgatói megbízás 2011. augusztus 16-tól 2016. augusztus 15-ig terjedő időtartamra szól. 
 
A megbízás feltétele: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 18. §-ában előírt végzettség, szakképzettség és 
szakmai gyakorlat (figyelemmel az ott hivatkozott 17. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt 
meghatározott felsőfokú iskolai végzettségre és szakképzettségre, valamint a (7) bekezdésben 
foglaltakra). 
 
Illetmény és egyéb juttatások: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII törvény, a 
végrehajtásról rendelkező 138/1992 (X.8.) Kormány rendelet előírásainak megfelelően. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
• a pályázó szakmai életrajzát; 
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 
 fejlesztési elképzeléssel; 
• iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát; 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 
• nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában 
 közreműködők a pályázatba betekintsenek; 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
A pályázati felhívás KSZK honlapon történő közzétételétől számított 30 nap 
 
A pályázat benyújtásának helye: 
Polgármesteri Hivatal 
7300 Komló Városház tér 3. 
Polics József polgármester 
 
A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 
igazgatói állásának betöltésére” megjelöléssel egy példányban kell benyújtani. A pályázat 
elkészítéséhez szükséges felvilágosítást ad: 
Laho Andrea 
irodavezető 
7300 Komló Városház tér 3.  
72/584-015 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A Képviselő-testület a 138/1992 (X.8.) Kormány rendelet 5. § (9) bekezdése értelmében 
történő véleményezési határidő lejártát követő harmincadik napot követő ülésén bírálja el a 
pályázatot. 
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