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Az Arany János Általános Művelődési Központ igazgatói tisztségének betöltésére irányuló 

pályázati kiírására beérkezett pályázat bírálatáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 49/2017. (VI.15.) határozata alapján az 

önkormányzat által az Arany János Általános Művelődési Központ igazgatói feladatainak ellátására 

pályázati felhívás került meghirdetésre. 

A pályázati felhívás közzétételre került Kétpó Község Önkormányzat hirdetőtábláján, hivatalos 

honlapján, valamint a személyügyi központ internetes oldalán (www.kozigallas.hu).  

A pályázatra nyitva álló határidő alatt (a pályázat benyújtásának határideje 2017. július 26-a volt) az 

igazgatói munkakör ellátására 1 pályázat érkezett a jelenlegi igazgatótól Boldogné Tóth Magdolna 

Erzsébettől.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés f) 

pontja értelmében a fenntartó 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.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 

41.§ (7) bekezdése szerint: 

„41. § (7) A helyi önkormányzat képviselő-testülete - amennyiben törvény kivételt nem tesz - 

kinevezi az intézmény vezetőjét. „ 

„42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:  

2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt 

választás, kinevezés, vezetői megbízás; „ 
(Ez a hatáskör az Mötv. 42. § 2) pontja értelmében nem ruházható át!)  

 

A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a 

továbbiakban: munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak 

közalkalmazotti jogviszony keretében kerülnek foglalkoztatásra.  

 

A magasabb vezetői megbízás feltételeinek meghatározását a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 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 szabályozza.  

A Kjt. 20/A. § (1) bekezdése értelmében közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. 

Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek 

megfelelt.  
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A Kjt. 23.§-a alapján: 

„23. § (1) A magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása magasabb vezető, illetve vezető 

beosztásra történő megbízással (a továbbiakban: megbízott vezető) történik. A magasabb vezetői, 

illetve vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott - a kinevezés szerinti munkaköre mellett - 

látja el a magasabb vezetői, illetve vezetői beosztásból eredő feladatait. A megbízást és annak 

elfogadását írásba kell foglalni. Magasabb vezető - a 90. §-ban foglalt kivétellel - csak felsőfokú 

iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. Nem lehet megbízott vezető a 

közalkalmazott a gyakornoki idő tartama alatt. 

(2) A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából 

meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül. A magasabb vezetői, 

valamint vezetői megbízások körét, továbbá a megbízás feltételeit a végrehajtási rendelet határozza 

meg. 

(3) A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig 

terjedő határozott időre szól.” 

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

21.-27 § között határozza meg – a Kjt. 23. §-ára tekintettel – a magasabb vezetői megbízás 

feltételeit, melyből a következőket emelem ki: 

 

„22. § (1) A 21. §-ban rögzített magasabb vezetői, vezetői megbízást - a (2) bekezdésben 

meghatározottak figyelembevételével - az év során bármikor, öt évre kell adni. A határozott idő 

lejártát követően a közalkalmazott - az Nkt. 67. § (7) bekezdésében foglalt kivétellel - az e §-ban 

meghatározott eljárás lefolytatásával ismételten megbízható magasabb vezetői, vezetői feladat 

ellátásával.  

 23. § (4) A nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) az Nkt. 70. § (2) bekezdés j) pontja alapján 

a véleményezési határidőn belül alakíthatja ki szakmai véleményét a vezetési programról.  

 (5) A pályáztató a pályázattal együtt megküldi a megbízási jogkör gyakorlójának a kialakított 

véleményeket, vagy tájékoztatja a megbízási jogkör gyakorlóját, ha a jogosultak nem éltek a 

véleményezési jogukkal.  

 

Az Nkt. 83. § (3)-(4) bekezdése előírja, hogy a fenntartó a köznevelési intézményvezetőjének 

megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása 

előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét, vagyis a fenntartó ezen döntése előtt ki kell 

kérni:  

a) az intézmény alkalmazotti közössége,  

b) az óvodaszék, az iskolaszék,  

c) a szülői szervezet,  

d) az iskolai diákönkormányzat,  

e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési 

joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi 

önkormányzat,  

f) szakképző iskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara,  

g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős 

miniszter,  

h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának  

véleményét.  

Ezen kívül az Nkt. 70.§ (2) bekezdés j) pontja értelmében a nevelőtestület az intézményvezetői, 

intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény 

tartalmáról dönt, tehát a fentieken kívül a vezetési programról az intézmény nevelőtestületének 

véleményét is ki kell kérni.  

cdp://1/99200033.TV/23/
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A pályázatot a véleményezésre jogosultak részére átadtuk, azzal hogy a pályázatot megtekintsék és 

arról kialakított véleményüket a fenntartó részére legkésőbb 30 napon belül megküldje. 

Az Arany János Általános Művelődési Központ nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) és 

alkalmazotti közösség 2017. július 27. napján benyújtotta állásfoglalását, véleményezését,illetve 

döntését. A nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) véleményezte a pályázat részét képező 

vezetői programot. 

Az Arany János Általános Művelődési Központ nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) és 

alkalmazotti közössége Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet kinevezését támogatja. 

A véleményezés az előterjesztés 1. mellékletét képezi. 

A szülői szervezet 2017. július 27. napján véleményezte a pályázatot, mely az előterjesztés 2. 

melléklete tartalmazza. 

 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a 

pályázót a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a 

betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottságnak meg kell 

hallgatni.  

A képviselő-testület által kijelölt személyi összetételű szakértelemmel rendelkező bizottság a 

pályázót meghallgatta, szakmai véleményét az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.  

 

A pályázó hozzájárult pályázatának a Képviselő-testület nyilvános ülésén való tárgyalásához, 

elbírálásához. 

A benyújtott pályázatot az előterjesztéshez mellékletként csatolom, melyből megállapítható, hogy a 

pályázó megfelel a Felhívásban - a jogszabályi előírások szerint - közzétett pályázati feltételeknek. 

 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a beérkezett pályázatot szíveskedjen megtárgyalni, és a 

véleményezési eljárásban részt vevő közösségek, valamint a szakértelemmel rendelkező bizottság 

véleményének figyelembevételével az igazgató megbízására vonatkozóan döntést hozni 

szíveskedjenek.  

 
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Kétpó, 2017. augusztus 02. 

 

 

        Keresztes Péter Pál 

    polgármester 
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Határozat 

 

Kétpó Község Önkormányzata 

…../2017.(………..) képviselő-testületi határozata 

 

Az Arany János Általános Művelődési Központ igazgatói tisztségének betöltésére irányuló 

pályázati kiírására beérkezett pályázat bírálatáról 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 2 pontja alapján – figyelemmel az illetmény és egyéb juttatások 

megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: 

Kjt.) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendeletre, valamint a pályázatot döntésre előkészítő bizottság véleményére is - az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot 

hozza:  

 

1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Boldogné Tóth 

Magdolna Erzsébetet 2017. augusztus 16-tól 2022. augusztus 15-ig tartó 5 éves határozott 

időtartamra megbízza az Arany János Általános Művelődési Központ magasabb vezetői, 

intézményvezetői feladatainak ellátásával.  

 

2. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet  

illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,valamint a 

vonatkozó egyéb jogszabályok irányadó rendelkezései alapján bruttó 469.400 Ft/hó 

összegben állapítja meg. 

 

Illetményének összetétele: 

garantált illetmény :   327.667,- Ft 

magasabb vezetői pótlék: 106.271,- Ft 

nehéz körülmények között végzett munka pótléka: 35.424,- Ft 

összesen 100 Ft-ra kerekítve : 469.400,- Ft 

  

 A magasabb vezetői pótlék kizárólag a magasabb vezető megbízás időtartamára került  

 megállapításra.   

 

3. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

nyertes pályázó esetében a szükséges munkáltató intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 10. 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik:  

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 

1.  Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2.  Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

3.  dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

4.  dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

5. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség, Helyben 
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6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi Iroda, Helyben 

7. Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet, 5411 Kétpó, Almásy tér 3. 

8. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

Kétpó, 2017.augusztus 02. 

 

         Keresztes Péter Pál          dr. Enyedi Mihály  

           polgármester        jegyző 


