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Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 

 
A Képviselő-testület 83/2020. (III.23.) sz. határozatával kiírta a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 
intézményvezetői álláshelyére a pályázatot és felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
pályázati eljárással összefüggő feladatoknak a pályázatban megjelölt határidőben történő 
végrehajtásáról.  
 
A pályázati kiírás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
Nkt.), 
a 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.), a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet, a személyügyi központról, a kiválasztási eljárásról és a közzétételi 
eljárásról szóló 70/2019. (IV.4.) Korm. rendelet előírásai szerint történt. 
 
A pályázat 2020. április 08-án megjelent a Belügyminisztérium KÖZIGÁLLÁS honlapján,  
és közzétételre került Kistarcsa Város honlapján. A pályázat benyújtási határideje 2020. 
május 20. volt, melyre egy pályázat érkezett, Gáspár Csabáné pályázata. A pályázat 
bontására 2020. május 26-án került sor, melyről jegyzőkönyv készült. A pályázati kiírás 
szakmai és formai feltételeinek a beadott pályázat megfelelt.  
 

A pályázati határidő lejártát követően 21 napon belül a pályázókat -  Kjt. 20/A.§ (6) 
bekezdése értelmében – a Képviselő-testület által megbízott háromtagú szakértelemmel 
rendelkező bizottság meghallgatja, és véleményét írásba 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 
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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 szakmai bizottság tagjai 84/2020. (III.23.) számú határozat alapján Csampa Zsolt, 
Dőringerné Kovács Melinda, Horváthné Borsos Andrea volt. A pályázót a szakmai bizottság 
2020. június 9-én hallgatta meg és a pályázata valamit az eddigi szakmai tapasztalata alapján 
alkalmasnak találta a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda intézményvezetőjének, ezért javasolja 
Gáspár Csabáné intézményvezetői kinevezését. 
 
A Kjt. 23.§ (3)-(5) bekezdése és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése 
szerint a magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre adható és a 
vezetői megbízás végének július 1. és augusztus 15. közé kell esnie a vezetői megbízásról 
írásban le lehet mondani és a munkáltatói jogkör gyakorlója azt írásban visszavonhatja. 
 
„23. § (3) A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, 
legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. 
(4) A magasabb vezető és a vezető a vezetői beosztásáról írásban lemondhat. A lemondási idő 
két hónap. 
(5) A munkáltatói jogkör gyakorlója a megbízást írásban visszavonhatja, melyet - a 
közalkalmazott kérelmére - indokolni kell. Az indokolásból a visszavonás okának világosan ki 
kell tűnnie. Vita esetén a visszavonás indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak 
kell bizonyítania. A közalkalmazott az indokolást a visszavonás kézbesítésétől számított három 
munkanapon belül, írásban kérheti. Ha a közalkalmazott a kérelmet menthető okból e 
határidőn belül nem tudja benyújtani, az akadály elhárultától számított három munkanapon 
belül ezt pótolhatja azzal, hogy a megbízás visszavonásától számított hat hónapon túl az 
indokolás kérésének nincs helye. A munkáltatói jogkör gyakorlója az indokolást a kérelem 
benyújtásától számított öt munkanapon belül köteles a közalkalmazott részére írásban 
megadni.” 
A pályázati kiírás szerint a vezetői megbízás 5 évre szól 2020. augusztus 1. napjától 2025. 
július 31-ig, amelytől eltérni nem lehet. 

 
 
A pályázat a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető. 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kistarcsai 
Gesztenyés Óvoda intézményvezetőjének Gáspár Csabánét nevezi ki 2020. augusztus 1-
jétől 2025. július 30-ig terjedő időszakra. Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint 
Kistarcsa Város Önkormányzat mindenkori költségvetési rendelete szerint kell 
megállapítani. 
 
Határidő: 2020. augusztus 1. 
Felelős: Juhász István polgármester 
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A határozat elfogadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 42§ 2. pontja és a 50. §-a alapján minősített többséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2020. június 10. 
 
  Juhász István 
  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


