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Előterjesztés címe és tárgya: 

Döntés a tartósan távollévő óvodavezető helyettesítéséről 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

– A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

– A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

– a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

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

Kormányrendelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Huszárovics Antal polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

    Farkas Nóra jegyzőkönyvvezető 

 

 

 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az óvodavezető megbízása 2015. június 30. napjával lejárt. Az óvodavezetői álláshely betöltésére 

pályázatot írtunk ki 2015. júniusában, azonban a Képviselő-testület felhatalmazása hiányában a 

pályázat kiírása érvénytelen volt, így a pályázat visszavonásra került.  
 

A Képviselő-testület 81/2015. (VIII.18.) határozatával döntött a pályázat kiírásáról, melynek 

benyújtási határideje 2015. október 31., elbírálásának határideje pedig 2015. december 15. napja. 

A kiírás szerint a beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.  

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

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

Kormányrendelet a kialakult helyzetre az alábbiak szerint rendelkezik: 

„26. § (1) A nevelési-oktatási intézményben - függetlenül attól, hogy szervezetileg önálló 

intézményként vagy intézményegységként, illetve tagintézményként működik - biztosítani kell, hogy 

az alatt az időszak alatt, amelyben a gyermekek, tanulók az intézményben tartózkodnak, a vezetői 

feladatok ellátása ne maradjon ellátatlanul, ennek érdekében: 

a) a nevelési-oktatási intézmény vezetője és helyettesei közül legalább egyiküknek, vagy 

b) ha a nevelési-oktatási intézményben a vezetői megbízással rendelkezők létszáma, illetve a 

vezetők betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé a vezetői feladatok a) pont 

szerinti ellátását, a köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott 

helyettesítési rendben kijelölt közalkalmazottnak 

a nevelési-oktatási intézményben kell tartózkodnia, aki ekként felel a nevelési-oktatási intézmény 

biztonságos működéséért.” 

 

A Csabdi Napraforgó Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az óvodavezetőt távolléte 

esetén a (leg)magasabb fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus jogosult helyettesíteni. A 

pályáztatás időtartama alatt az intézményvezetői álláshely nincs betöltve, így tartósan távollévő 

helyettesítés szabályainak és a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően a magasabb 

fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus látja el az intézményvezetői feladatokat, melyről 

rendelkeznünk kell. 
 

Tekintettel arra, hogy az álláshely legkorábban 2016. január 1. napjával tölthető be, és a vezetői 

feladatok ellátása többletmunkával jár, az intézményvezetői feladatokat ellátó óvodapedagógus 

részére – a Kormányhivatallal egyeztetve – jár az illetményalap 40-80%-ában megállapított vezetői 

pótlék, ezért kérem, hogy a Képviselő-testület állapítsa meg a helyettesítés időtartamára a pótlékot. 

Korábban a 40%-nak megfelelő és a jelenlegi bértábla alapján számítva68.573,- forint összegű 

vezetői pótlékot állapított meg az óvodavezető részére a Képviselő-testület, így javasolom, hogy a 

pótlék összege változatlan maradjon.  
 

A magasabb fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus intézkedési jogköre az intézmény Szervezeti 

és Működési Szabályzata szerint az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának 

megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. A nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 65.§ (11) bekezdése alapján  

 

„(11) Abban az esetben, ha a magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező pedagógus 

helyettesítésének ideje eléri a tíz munkanapot, a helyettesítő pedagógus heti tanóráinak, 

foglalkozásainak számát az ellátott magasabb vezető, vezető beosztásra meghatározott óraszám 

alapján kell megállapítani.” 

 



Ennek megfelelően szükséges a vezetői feladat ellátása kapcsán a megbízott óvodavezető 

órakedvezményben történő részesítése. A köznevelési törvény 5. melléklete és az óvoda létszáma 

alapján az óvodavezető heti tanóráinak száma 12 óra. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatban foglaltak 

szerint elfogadni szíveskedjen! 

 

Csabdi, 2015. szeptember 16. 

 

        Huszárovics Antal 

           polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (IX.24.) számú határozata 

a tartósan távollévő óvodavezető helyettesítéséről 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete atartósan távollévő óvodavezető helyettesítésével 

kapcsolatban megállapítja, hogy az intézményvezető álláshelyének pályáztatásának időtartama az 

intézményvezető tartós távollétének minősül, így a Csabdi Napraforgó Óvoda Szervezeti és 

Működési Szabályzatában foglalt helyettesítési rendnek megfelelően az intézményvezetői feladatokat 

a magasabb fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus köteles ellátni. 

Fentiek alapján a Képviselő-testület, mint intézményfenntartó, az alábbiak szerint rendelkezik: 

1., A Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására a magasabb vezetői megbízás 

hiányában, a folyamatban lévő pályázati eljárás elbírálásának időpontjáig terjedő határozott időre, 

de legkésőbb 2015. december 31. napjáig az Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 

helyettesítésre vonatkozó rendelkezései alapján megbízza Papp Imréné óvodapedagógust az 

intézményvezetői feladatok teljes körű ellátásával. 

2., Megállapítja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. melléklete és az 

óvoda tanulói létszáma alapján az óvodavezető heti tanóráinak száma 12 óra. 

3., Az intézményvezetői pótlékok az illetményalap 40%-ának megfelelő mértékben,68.573.- Ft 

összegben állapítja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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