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Előterjesztés címe és tárgya: 

Az alcsútdobozi Háromhárs Óvoda vezetői megbízásáról, a magasabb vezetői beosztásának 

ellátására beadott pályázat elbírálásáról 

Tárgykört rendező jogszabály: 

 

- a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

- 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 
- a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 

 

 

Előterjesztő:   Tóth Erika polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Zsíros József igazgatási ügyintéző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A korábbi társulási fenntartású Háromhárs Óvoda önkormányzati fenntartásba vételéről még az 

előző Képviselő-testület hozta meg a döntést azzal, hogy az intézmény jogutódlással alakul át és 

munkavállalóit az intézmény továbbfoglalkoztatja. Sajnálatos módon a Társulás az átadás során nem 

tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy Óvári Zsoltné óvodavezetői megbízatása lejár, így kellő 

időben a kötelező pályáztatás megindítását nem indítottuk el. Az óvodavezető intézményvezetői 

megbízását 2014. július 31. után a képviselő-testület egy évvel, a következő nevelési évre 

meghosszabbította a jogszabály biztosította keretek között, és egyidejűleg pályázatot írt ki. 

A Háromhárs Óvoda magasabb vezetői megbízásához kiírt pályázati felhívásra csak Óvári Zsoltné 

nyújtott be pályázatot, mely a tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A pályázatot a kötelező 

véleményezési jogkörrel rendelkezők megkapták és az előterjesztés mellékletét képező véleményüket 

megküldték részünkre. 

Tekintettel arra, hogy csak egyetlen pályázat került benyújtásra és a véleményezési jogkörrel 

rendelkezők részére a véleményezési határidő lejárt, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet 23.§ (8) bekezdése szerint az ezt követő 30. 

napot követő testületi ülésen kell döntenie a képviselő-testületnek a pályázatok elbírálásáról.  

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

eljárásban részt vevők véleményének figyelembe vételével az óvodavezető megbízására vonatkozóan 

döntést meghozni szíveskedjenek. 

 
Alcsútdoboz, 2015. január 19. 

 Tóth Erika 

polgármester 

Határozati javaslat: 

 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2015 (I. 26.) számú határozata 

Az alcsútdobozi Háromhárs Óvoda vezetői megbízásáról, a magasabb vezetői beosztásának 

ellátására beadott pályázat elbírálásáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében 

eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (1) bekezdése alapján 

a Háromhárs Óvoda óvodavezetői állás betöltésére meghirdetett pályázatra beérkező pályázat 

alapján – figyelembe véve az alkalmazotti közösség, valamint a szülői munkaközösség véleményét 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: Korm. rendelet.) 22.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 

Óvári Zsoltné pályázót 2015. február 1. napjától határozott időre, 2019. július 31-ig – a kinevezés 

szerinti munkaköre mellett – megbízza a Háromhárs Óvoda óvodavezetői munkakörének betöltésével, 

illetve az óvodavezetői feladatok ellátásával.  

Az óvodavezető illetményét a vonatkozó jogszabályi előírások szerint,40 % magasabb vezetői pótlék 

alkalmazásával,  372.937.- Ft-ban a Képviselő-testület állapítja meg. 

Határidő:  Február 1. 

Felelős:   polgármester 

 


